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Editorial

„REVISTA PĂDURILOR” - SCURTĂ PREZENTARE
GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA
Revista Pădurilor s-a născut dintr-un imperativ al epocii
și, de-a lungul anilor, s-a impus prin conținut și utilitate, devenind instrumentul indispensabil pentru progresul științei și practicii românești din domeniul silvic.
Revista Pădurilor este cea mai veche revistă tehnicoștiințifică, publicată în țara noastră, începând din 1881,
cu rare întreruperi, cauzate de război (1916-1918), ori
de crize administrative. Revista Pădurilor este rodul
unei generații de aur a silviculturii, care cu un deosebit patriotism și pasiune științifică au adus la lumină
această publicație, promovând prin ea cele mai remarcabile realizări, în folosul științei și culturii silvice.
Colecția Revistei Pădurilor oglindește frământările de la
primul Cod Silvic din 1881 până în prezent, în formarea
și consolidarea unei silviculturi naționale și constituie
un tezaur al creației științifice românești.
,,Ca un arbore sortit din sămânță să înfrunte și să învingă vicisitudinile vremilor și povara nemiloasă a secolelor, Revista Pădurilor și-a înfipt, din ce în ce mai adânc,
rădăcinile în pământul țării și vârful în albastrul de
lumină a cerului, reușind să se păstreze mereu în actualitate, punctând cu regularitate, lună de lună și an de an,
fără întrerupere, atât crezul neîntinat în rosturile multiple și inegalabile ale pădurilor, cât și în misiunea de
apostolat și trudă a celor investiți să le poarte de grijă.
Prin felul matur și clarvăzător în care a fost concepută
și condusă, precum și datorită aportului competent și
susținut al atâtor prestigioși condeieri, ce i-au îmbogățit
de fiecare dată paginile, ea a adus o contribuție hotărâtoare la difuzarea ideilor și tehnologiilor noi, la lansarea
tinerilor autori sau la consacrarea de reputați specialiști,
la dezbaterea deschisă a principalelor probleme la ordinea zilei, la transmiterea, în masele largi de cititori, a
dragostei și respectului pentru pădure, precum și la formarea acelei conștiințe forestiere, de care și astăzi se
simte atâta nevoie. De asemenea, ea a fost copărtașă la
dezvoltarea științei și tehnicii silvice, ducând totodată
până departe, pe plan internațional, din faima dezvoltării impetuoase a silviculturii noastre.
Datorită participării active la frământările sectorului, pe
verticala perenității și a prestigiului ei mereu crescând,
Revista Pădurilor a împăturit și încorporat organic în inelele sale anuale, atât din drama trecută a pădurilor noastre,
dar și din eroicul efort spre mai bine al atâtor entuziaști

silvicultori, care, animați de dorința ridicării continue a
prestigiului profesiunii lor, și-au dăruit fără precupețire
întreaga lor putere de gând și faptă pentru a le face cât
mai utile societății omenești" (prof. D. Rucăreanu).
Marele silvicultor Marin Drăcea scria în 1936: „Revista Pădurilor își va aduce cu siguranță aportul ei la
propășirea silviculturii naționale, în interesul general
al țării, oferind totodată lumii realizări care să reprezinte o ,,specialitate a priceperii poporului românesc în
materie de economie forestieră”.
Dar, Revista Pădurilor nu a fost numai un organ de informare științifică și practică al Societății Progresul Silvic
ci și un organ activ de atitudine, care a apărat cu curaj
bunăstarea economiei forestiere și a lemnului.
Silvicultorii au îngrijit-o, au apărat-o, au făcut-o din ce
în ce mai bună, au adaptat-o la cerințele noi ale vremii
de față, cultivând cu pietate tot ce era valabil și prețios
în gloriosul ei trecut. Revista a dovedit că se poate îmbina tradiția cu inovația, trecutul cu prezentul, întocmai
ca pădurea care ia aspecte mereu noi în cursul lungii
sale evoluții și care se regenerează din nou prin secole
și milenii.
,,Revista Pădurilor este o operă profesională și culturală, care reprezintă un pivot în cultura și economia țării
noastre. Ea nu este revista unui corp, ci revista unui imperativ național” (acad. dr. doc. V. Giurgiu).
,,Revista Pădurilor a militat cu perseverență pentru dezvoltarea activității științifice și dependent de aceasta
pentru o economie forestieră înfloritoare, pusă în slujba progresului economic și social al țării. În paginile ei
s-a acumulat cea mai mare parte din tezaurul creației
științifice românești în materie de silvicultură, rod al
muncii celor mai luminați silvicultori pe care i-a avut și
îi are țara" (prof. I. Popescu-Zeletin).
Dârzenia, viața îndelungată și neîncetata năzuință spre
mai bine, iată lozinca ,,Revistei Pădurilor”, izvorâtă din
principiile fundamentale ale meseriei și credinței inginerului silvic.
,,Silvicultorii progresiști, dotați cu o profundă conștiință
națională, cu pasiune și dragoste față de țară, au militat în Revista Pădurilor pentru o silvicultură puternic
ancorată în realitățile românești și clădită pe cele mai
umanitare principii, dintre care cel al solidarității cu
5
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viitorul, al solidarității dintre generații a deținut și va
deține, - fără îndoială - și pe mai departe locul prioritar”
(acad. dr. doc. V. Giurgiu).
Perseverentul apărător al pădurilor, prof. P. Antonescu
spunea, în paginile Revistei Pădurilor, că nu este interes mai primordial, mai de înaltă însemnătate pentru
propășirea României, decât conservarea și îngrijirea pădurilor și că niciun popor nu poate fi mai interesat și mai
obligat la păstrarea și cultura pădurilor, precum este
poporul român; fiindcă în codrii falnici ai Carpaților a
scăpat și s-a reconstituit nația românească, idee confirmată, cu argumente științifice, de acad. C.C. Giurescu
în ,,Istoria pădurii românești din cele mai vechi timpuri
până astăzi”.
În România, conservarea pădurilor poate fi mai mult
decât în orice altă țară, de un interes public, importanța
pădurilor fiind, ca și astăzi, justificată din punct de vedere al climei, regimului apei și întăririi pământului,
agriculturii, comerțului, industriei și alimentației, serviciilor publice și apărării teritoriului.
În paginile Revistei Pădurilor s-au exprimat opiniile, s-au prezentat rezultatele cercetărilor și a aplicării
în producție a celor mai interesante noutăți, de către
cei mai buni specialiști din țara noastră, oameni de
știință, silvicultori, biologi, agronomi, care cu o profundă conștiință națională și umanitară au militat
pentru apărarea pădurii și, în același timp, pentru ocrotirea mediului înconjurător și a resurselor de viață ale
generațiilor viitoare, inclusiv pentru protejarea agriculturii și vânatului.
Revista Pădurilor a avut un aport covârșitor în conturarea
și promovarea științei silvice românești și în formarea

și consolidarea unei silviculturi naționale. Ea este un
partener devotat în serviciul progresului silviculturii
românești și o tribună înaltă pentru promovarea ideilor
noi în gospodărirea pădurilor. Ideile de conservare și folosire rațională a pădurilor, propagate de Revista Pădurilor, sunt deosebit de actuale și astăzi.
Un rol hotărâtor în fundamentarea și susținerea Revistei Pădurilor l-au avut ,,corifeii-precursori ai silviculturii românești: P.S. Antonescu-Remuș, J. Stătescu, N.R.
Danielescu, V. Cârnu-Munteanu, D.R. Russescu, Petre
Antonescu, T. Pietraru, N.G. Popovici, M. Tănăsescu,
Iuliu Moldovan ș.a. Prin Revista Pădurilor și-au adus
contribuția la formarea silviculturii noastre naționale,
marii noștri contemporani dispăruți: M. Drăcea, C.C.
Georgescu, I. Popescu-Zeletin, Gr. Eliescu, At. Haralamb, I. Lupe ș.a. Este onorantă pentru Revista Pădurilor
publicarea de articole și în zilele noastre a unor făuritori de școală și tradiție, cercetători, practicieni și dascăli cum sunt: prof. V.N. Stinghe (fost redactor șef al revistei în 1927-1945, contribuind la îmbogățirea revistei
cu noi rubrici: Studii, Studii și referate, Problemele zilei,
Juridice și Legislație, Comerțul lemnului, Exploatările
forestiere, Anul forestier etc.), acad. V. Giurgiu, prof. I.
Milescu ș.m.a.
Marii prieteni ai pădurii, cărturari contemporani precum: Al. Vlahuță, prof. I. Simionescu, președinte al
Academiei Române, prof Gh. Ionescu-Sisești, prof. G.
Mehedinți, acad. Emil Pop au onorat Revista Pădurii cu
articole elogioase și de susținere a pădurii.
În continuare, dorim Revistei Pădurilor apariție neîntreruptă, în spiritul îndelungatei sale tradiții de activitate și
de succese, în sprijinul practicii forestiere din țara noastră.
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CUTTING PROPAGATION OF ORNAMENTAL
CONIFERS: THE ‘SMARAGD’ AND ‘FASTIGIATA’
VARIETIES OF THUJA OCCIDENTALIS
TEODORA PANEA, IOAN BLADA*

1. Introduction

propagation of the conifers is between early November
and late February. As the cuttings collected from the
The ornamental species of trees and shrubs have been
upper parts of the tree crown are rooting harder, the
using for a long time in the landscaping architecture
cuttings should be collected from lateral branches
worldwide. Until recently, people attention has been
that grow in the mid to lower parts of the crown
focused more on the creation of parks or other large
(Dirr 1998, Hartman & Kester 2002). Furthermore,
green areas, while at present the focus is on construction
for better success, the cutting is fashioned like a thin
of micro-green areas around houses within or on
pointed tongue which is treated with various bioactive
the outskirts of towns. The achievement of this goal
stimulants, such as Rhizopone®, Radi-Stim®, Roothone®.
depends primarily on the existence of planting material,
on the diversity of species and varieties adapted to local Data regarding vegetative propagation by cuttings of
soil and climate conditions and last but not least, their various of conifers tree genera were published by many
authors: Iseli & Howse (1991), Cercevelli (1994) in Picea;
low cost.
Hinesley & Blazich (1980), Blazich & Hinesley (1995) in
According to the above-mentioned criteria, the work
Abies; Sabo (1976), Shugert (1985), Studebaker (1998) in
conducted in this experiment, as part of a more
Taxus; Blythe (1989) in Cupressus; Ticknor (1969), Kiang
extensive research program, has three main objectives:
et al. (1974), Cohen et al. (1975) in Pinus; Kretzschmar
»» propagation of various species and varieties, selected & Ewald (1994) in Larix; Blythe (1984), Connor (1985),
according to their aesthetics (needles colour, canopy Bakker (1992) in Juniperus; Nicholson (1984), Henry et
shape), by cuttings and planting them in various al (1992), Hynseley et al. (1994) in Cedrus; Lamb (1970)
landscaping ensembles;
in Chamaecyparis; Dirr (1985), Griffin et al. (2000) in
»» testing the rooting stimulating effect of the Radi- Thuja.
Stim® powder and Radi-Stim® 2% solution, by using This paper presents results of the greenhouse cutting
cuttings collected from various woody ornamental propagation of the ‘Smaragd’ and ‘Fastigiata’ varieties
species and varieties, and planting them on various belonging to the Thuja occidentalis species, treated with
nutritive substrates;
two rooting stimulants, namely Radi-Stim® powder
»» shortening the greenhouse period which contributes and Radi-Stim® solution 2%.
to the: (a) reduction of additional costs; (b) vacating
the greenhouse earlier for new cutting propagation 2. Materials and methods
and (c) improved efficiency of the ornamental 2.1. Rooting nutritive substrata
material production via cutting propagation.
The cutting propagation was carried out on two
Although coniferous species can be easier propagated nutritive substrata. The substratum 1 (Table 1, rows 1,
by seeding, many specialists prefer cutting propagation. 4, 7, col. 1) consisted of: (i) the Călăţele peat pH 4.0-4.5;
The seed propagation method is easier, but the cuttings (ii) gravel, 5-8 mm grain diameter and (iii) sand, in a
propagation one has, at least, two important advantages: 2:1:1 ratio. The substratum 2 (Table 1, rows 11, 14, 17,
(i) within the same growing period, taller cuttings than col. 1) consisted of: (i) the Călăţele peat and (ii) perlite,
seeding plants can be obtained; (ii) in contrast to the in a 1:1 ratio.
plants propagated by seeds, the cutting propagated
plants have the same genetic characteristics as their 2.2. Botanical varieties
The ‘Smaragd’ and ‘Fastigiata’ varieties (Table 1, col. 2) of
parents.
the Thuja occidentalis species were propagated by cutting.
Generally, an optimal period for greenhouse cutting
8
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2.3. Stimulation treatments

Three stimulation treatments, control included, were
applied (Table 1, col. 3): (i) Treatment 1 applied the RadiStim® powder, as stimulant 1; (ii) Treatment 2 which
applied the Radi-Stim® solution 2%, as stimulant 2; (iii)
Treatment 3 represented by the untreated control C.
The Radi-Stim® powder and Radi-Stim® solution
stimulants, as bioactive substances, have similar effect as
auxins, and they are currently producing by the Research
and Development Centre for Bio-stimulators, BIOS Cluj.
The Radi-Stim® powder treatment was applied by
powdering the basal slightly-moist extremity of
the cuttings over a length of about 3-4 cm with the
aforementioned stimulator. The Radi-Stim® solution
treatment was applied by the basal extremity of the
cutting immersion, for two seconds, followed by its
planting in the nutritive substratum. The two stimulation
treatments were accompanied by an untreated control.

0.36 x 0.15 m), with an effective cutting area of 0.2016
m2/crate (Figure 1). For one species, the total number of
propagated by cuttings crates with the three variants
in three replications (two rows each) was 18, occupying
an effective surface of 3.63 m2, i.e. 7.26 m2 for the two
species. By using the plastic crates, a rigorous statistical
experimental device was applied; it facilitated an easy
and precise data recording, including their statistically
calculations and interpretation.

2.4. Propagation variants

According to the Table 1 (col. 4), six codified cutting
propagation variants were involved in this experiment,
such as: 1.1.1, 1.1.2 and 1.1.C for the ‘Smaragd’ variety;
2.2.1; 2.2.2 and 2.2.C for the ‘Fastigiata’ one. Each code
can be easily identified considered that, in a successive
order, the first, the second and the third figure / letter Figure 1. Individual plastic crates filled up with the nutritive Substratum
of each code denote: rooting nutritive substratum:
2, composed of mixture pit and perlite in a 1:1 ratio (photo I. Blada)
botanical variety: stimulation treatment; the letter
C indicates the control propagation variant. For
example, the 1.1.1 code (label) from the Table 1 (row
1, col. 4), has the following structure: the first figure =
nutritive substratum 1; the second figure = botanical
variety 1 (‘Smaragd’) and the third figure = stimulating
treatment 1 (Radi-Stim® powder), and so one. Note:
during the results presentation, the 1.1.1, 1.1.2 and the
2.2.1; 2.2.2 propagation variants, i.e. those treated with
the two Radi-Stim® stimulants, were named as basic
propagation variants.

2.5. Cuttings procedures

The cuttings were collected from mother plant canopies,
i.e. from those plants under 10 years of age, selected in
the nursery of the Simeria Forest Research Station. All
the cutting operations were made as soon as possible
after their collection. The cuttings length at harvest and
Figure 2. The picture shows the cuttings development after 150 days
after trimming was 18-20 and 16-18 cm, respectively.
from the experiment establishment (Photo I. Blada)
To prevent moisture loss, after their preparation until
their plantation, the cuttings were placed in plastic 2.8. Experimental design
The experimental design consisted of two botanical
bags and stored in a refrigerator at 4-50C.
varieties x three treatment variants (including
2.6. Experiment location
control) x three replications (of six crates each), and
The cutting propagation was performed in the 64 planted cuttings in each crate. The Table 1 shows
greenhouse of the Simeria Forest Research Station the structure of the whole experiment, including the
(Figure 1), where the temperature and atmospheric spatial arrangement of crates in the greenhouse, on
humidity were electronically-controlled. These factors, propagation nutritive substrates, species, treatments
along with suitable experiment maintenance, have and replications.
ensured a good callusing and rooting of the cuttings.
The total number of the planted cuttings was 2304 (row.
2.7. Inside greenhouse management
21, col. 8), with 1152 cuttings for each botanical variety
The two nutritive substrates were evenly distributed in (rows 10 and 20, col. 8). For one botanical variety, each
small plastic crates of a rectangular prism shape (0.56 x treatment involved 384 cuttings (e.g. Row. 3, col. 8)
9
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distributed in three repetitions, six crates each, with 64
cuttings per crate, yielding 128 cuttings per replication
(e.g. Row 3, col. 5, 6, 7).
More details regarding the experiment layout design
and structure are in the Table 1.

2.10. Statistical analysis

As averages of the cutting propagation success trait
were initially expressed in percentages, then they were
converted into archsin√%values (Săulescu & Săulescu
1967). As the averages (x) of roots number per cutting trait
were initially recorded as numbers, a √x transformation
2.9 Measurements
was applied to each average (Săulescu & Săulescu 1967).
The evolution of the callusing phenomenon and Based on the averages of the three replications of each
the roots initiation and their development were trait and botanical variety, a two ways analysis of
assessed at 90, 120 and 150 days from the experiment variance was done (Ceapoiu 1968), then the Fischer and
establishment. During the final assessment (Figures 2, Yates (1963) and Duncan (1955) tests were applied.
3, 4), three quantitative traits for each botanical variety
were measured as follows: propagation success (%), Table 1. The structure of the cutting propagation experiment and its
greenhouse design
number of roots per cutting (#), and diameter of roots
bolus per cutting (cm). The determination of the cutting
R
RS
Var
St
Prop
RI
RII
RIII
Tot1)
propagation success was done in greenhouse, while the
0
1
2
3
4
5
6
7
8
roots number per cutting and the roots bolus diameter
1
64
64
64
192
1
1. ‘Smaragd’
1
1.1.1
2
64
64
64
192
per cutting were carried out in the laboratory on the
3
Total 1 ‘Smaragd’
128
128
128
384
freshly harvested material. A number of 720 cuttings
4
64
64
64
192
from each botanical variety were measured consisting
1
1. ‘Smaragd’
2
1.1.2
5
64
64
64
192
of 240 for each of the three stimulation treatments
6
Total 2 ‘Smaragd’
128
128
128
384
or 80 per stimulation treatment. In total for the two
7
64
64
64
192
botanical varieties 1420 cuttings were measured, i.e.
1
1. ‘Smaragd’
C
1.1.C
8
64
64
64
192
61.6% of the 2304 total planted cuttings. Therefore, the
9
Total control for ‘Smaragd’
128
128
128
384
required statistical level was higher than necessary.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1152
192
2
2. ‘Fastigiata’
1
2.2.1
192
Total 1 ‘Fastigiata’
384
192
2
2. ‘Fastigiata’
2
2.2.2
192
Total 2 ‘Fastigiata’
384
192
2
2. ‘Fastigiata’
C
2.2.C
192
Total control for ‘Fastigiata’
384
Total ‘Fastigiata’
1152
Total ‘Smaragd’ + ‘Fastigiata’
2304
R=row, RS=Rooting nutritive substratum, St=stimulation treatment,
Var=Botanical Variety, Prop=Propagation Variant, R=replication, Tot=total
cuttings, Total 1-2=Total treatment 1-2 for ...
1) The figures from the columns 5 to 8 represent numbers of cuttings involved
in experiment; C = control variant

Figure 3. The ‘Smaragd’ variety (final assessment) treated with Radi-Stim®
powder, on nutritive substratum 1 (left side) and its control variant (right
side) (Photo I. Blada)

Total ‘Smaragd’

384
64
64
128
64
64
128
64
64
128
384

384
64
64
128
64
64
128
64
64
128
384

384
64
64
128
64
64
128
64
64
128
384

3. Results and Discussions
3.1. Cutting propagation success in ‘Smaragd’
variety

The variance analysis showed highly significant <0.001)
differences between the three propagation variants
for their propagation success trait (Table 2). This result
suggests that at least one of the three propagation
variants displays a very good propagation success in the
‘Smaragd’ variety.
The ranking of the three propagation variants and the
relative differences between them, according to the
Duncan Multiple Range Test, were presented in Table
3. The 1.1.2 and 1.1.1 basic propagation variants have
occupied the first and the second places in ranking with
propagation success of 94.2 and 91.7%, respectively
while
the 1.1.C control variant with a propagation
Figure 4. ‘Fastigiata’ variety at the final assessment treated with Radi-Stim®
success
of 61.7%, has occupied the last place in the
2% solution on nutritive substratum 2 (left side) and its control (right side)
ranking
(Table 3, rows 3, 4, 5, col. 2).
(Photo I. Blada)
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Table 2. Analysis of variance of the three cutting propagation variants,
for the three analyzed traits of each of the two botanical varieties
Botanical varieties
‘Smaragd’
‘Fastigiata’
R
Svar
Df
MS
F
Svar
Df
MS
F
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Propagation success (%
1
Rpl
2
2.083
0.25
Rpl
2
4.861
0.28
2
Var
2
981.250
117.75***
Var
2 169.444 9.76*
3
Er
4
8.333
Er
4
17.361
Roots number per cutting (#)
4
Rpl
2
0.178
0.24
Rpl
2
1.595
3.96
5
Var
2
19.679
26.15**
Var
2
3.101
7.71*
6
Err
4
0.753
Er
4
0.402
Roots bolus diameter per cutting (cm)
7
Rpl
2
0.177
3.45
Rpl
2
0.089
0.49
8
Var
2
2.837
55.24**
Var
2
0.063
0.35ns
9
Er
4
0.051
Er
4
0.181
R=row, Svar=Source of variation, Rpls= Replications, Var= Variants, Er=Error

stimulants are recommended to be used as stimulants
for the ‘Smaragd’ variety cutting propagation.

3.2. Cutting propagation success trait in
‘Fastigiata’ variety

According to the Fischer & Yates, the variance analysis
indicated significant <0.05) differences between the
three propagation variants for their cutting propagation
success trait (Tab. 2, row 2, col. 8). These differences
indicate that, at least one propagation variant displays
good propagation success in the ‘Fastigiata’ variety.
The ranking of the three propagation variants and
the relative differences between them, established
with the Duncan Multiple Range Test, are presented
in Table 3. With an average propagation success of
82.5%, the 2.2.1 propagation variant ranked first,
while the 2.2.2 basic and 2.2.C control propagation
variant with their propagation success of 75.8% and
67.5 %ranked second and third, respectively (Table 3,
rows 3, 4, 5, col. 6). Significant statistical difference (p
Df = degrees of freedom; MS = mean squares; F = <0.05), in propagation success, was found between the
Fischer Test *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001; ns = non- 2.2.1 basic propagation variant and the and the 2.2.C
control variant (Table 3, row. 3, col. 8). This means that
significant
this
positive propagation success in ‘Fastigiata’ variety
Table 3. The ranking of the three propagation variants and the
is
attributable
to the Radi-Stim® powder stimulant.
differences between them, according to the Duncan Multiple Range Test
There was no significant difference between the 2.2.1
Botanical varieties
and 2.2.2 basic propagation variants (Table 3, row 3,
R
‘Smaragd’
‘Fastigiata’
col. 7). The lack of significant difference between these
0
1
2
3
4
5
6
7
8
variants suggests that both Radi-Stim® powder and
Propagation success (%)
Radi-Stim® solution stimulants can be applied in the
1
PV
1.1.1
1.1.C
PV
2.2.2
2.2.C
‘Fastigiata’ variety cutting propagation.
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.1.2
1.1.1
1.1.C
PV
1.1.1
1.1.C
1.1.2
PV
1.1.1
1.1.C
1.1.2

Mn
94.2
91.7
61.7

91.7
2.5ns

61.7
Mn
75.8
32.5** 2.2.1
82.5
6.7ns
30.0** 2.2.2
75.8
0,0
2.2.C
67.5
Roots number per cutting (#)
1.1.C
1.1.2
PV
2.2.2
Mn
11.4
7.6
Mn
8.3
12.4
1.0ns
4.9** 2.2.C
8.6
0.3ns
11.4
3.8** 2.2.2
8.3
7.6
0,0
2.2.1
6.7
Roots number per cutting (#)
1.1.C
1.1.2
PV
2.2.1
Mn
6.0
4.7
Mn
4.9
6.6
0.5ns
1.9 ** 2.2.2
5.1
0.2ns
6.0
1.3 ** 2.2.1
4.9
4.7
0.0
2.2.C
4.9
R=row, PV=Propagation variants, Mn=means

67.5
15.0*
8.3 ns
0.0
2.2.1
6.7
1.9*
1.5*
0.0
2.2.C
4.9
0.2ns
0.0ns
0.0

Duncan Test: *p <0.05 = significant; **p <0.01 = highly
significant; ns = non-significant
The differences between the 1.1.1 and 1.1.2 basic
propagation variants, on one side, and the 1.1.C control
variant, on the other side, were distinctly significant (p
<0.01); the magnitudes of these differences were 32.5
and 30.0%, respectively (Table 3, rows 3,4, col. 4). Thus,
both basic propagation variants may be used in cutting
propagation of the ‘Smaragd’ variety. It should be
emphasized that the high cutting efficiency found with
the two basic propagation variants was attributable to
the two Radi-Stim® stimulants. Consequently, both

3.3. Roots number per cutting trait in
‘Smaragd’ variety

According to the Fischer & Yates Test, analysis
of variance indicated highly significant (p <0.01)
differences between the three propagation variants for
their roots number per cutting trait (Tab. 2, row 5, col.
4). This result suggests that at least one of the three
propagation variants of the ‘Smaragd’ variety displays
a very good cutting propagation success.
The ranking of the three propagation variants and the
differences between them established with the Duncan
Multiple Range Test are presented in Table 3. The 1.1.1
basic propagation variant and its 1.1.C control variant
have occupied the first and the second places in the
ranking with their average roots number per cutting
of 12.4 and 11.4, respectively, while the 1.1.2 basic
propagation variant has occupied the last place in the
ranking (Table 3, rows 8, 9, 10, col. 2). No statistical
difference in roots number per cutting between the1.1.1
basic propagation variant and the 1.1.C control variant
was found (Table 3, row, 8, col. 3). However, highly
significant differences (p < 0.01) were found between
the 1.1.1 and 1.1.C propagation variants, on one side,
and 1.1.2 basic propagation variant, on the other side
(Table 3, rows 8, 9, col. 4). In this case only the Radi-Stim®
powder, as a component of the 1.1.1 basic propagation
variant, should be used in cutting propagation of the
‘Smaragd’ variety.
11
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3.4. Roots number per cutting trait in
‘Fastigiata’ variety

row 8, col. 8). This indicates that neither the Radi-Stim®
powder nor the Radi-Stim® solution can stimulate the
magnitude of the root’s bolus diameter per cutting in
the ‘Fastigiata’ variety.
Similarly, the Duncan Multiple Range Test has confirmed
the lack of significant differences between the three
propagated variants regarding the root’s bolus diameter
per cutting in the ‘Fastigiata’ variety (Table 3, rows 13,
14, 15, col. 7-8). Therefore, it was demonstrated that the
roots bolus diameter trait is not a good indicator neither
for the ‘Smaragd’ nor for the ‘Fastigiata’ varieties cutting
propagation and should not be used.

3.6. Roots bolus diameter per cutting trait in
‘Fastigiata’ variety

Blythe G, 1984. Cutting propagation of Sequoia sempervirens. Comb. Proc.
Intl. Plant Prop. Soc. 34: 204-211.

The analysis of variance showed significant (p <0.05)
differences between the three propagation variants for
their number of roots per cutting trait (Tab. 2, row 5,
col. 8). This result indicates that only one of the three
propagation variants displays a significant high number
of roots per cutting.
According to the Duncan Multiple Range Test the 2.2.C
control variant and 2.2.2 basic propagation variant
of the ‘Fastigiata’ variety were the first and second in
ranking, with their average roots number per cutting
of 8.6 and 8.3, respectively. The 2.2.1 basic propagation
variant, with its 6.7 average number of roots per cutting 4. Conclusions and recommendations
was the last in ranking (Table 3, rows 8, 9, 10, col. 6). »» On the nutritive substratum 1 the Radi-Stim®
There was no statistically significant difference between
solution 2% stimulant applied to the ‘Smaragd’ variety
the 2.2.C control and the 2.2.2 basic propagation
had a higher propagation success than the Radivariant (Table 3, row 8, col. 7). This lack of a significant
Stim® powder stimulant. Therefore, to achieve better
difference suggests that the increasing average number
efficiency in ‘Smaragd’ variety cutting propagation
of roots per cutting in ‘Fastigiata’ variety is possible
on the above-mentioned nutritive substratum the
even when the Radi-Stim® stimulators are not applied.
Radi-Stim® 2% solution is recommended.
»
»
On the nutritive substratum 2 the Radi-Stim®
3.5. Roots bolus diameter per cutting trait in
powder stimulant applied to the ‘Fastigiata’ variety
‘Smaragd’ variety
proved
to be superior 2% than the Radi-Stim®
According to the Fischer & Yates Test, the variance
solution
stimulant. Thus to achieve better efficiency
analysis showed highly significant (p <0.01) differences
in
‘Fastigiata’
variety cutting propagation on the
between the three propagation variants for their
nutritive
substratum
2 the Radi-Stim® powder is
root’s bolus diameter per cutting trait (Tab. 2, row
recommended.
8, col. 4). This result indicates that one or two of the
three propagation variants display a bigger roots bolus »» The ‘Smaragd’ variety cuttings treated with Radi-Stim®
diameter per cutting in the Smaragd variety.
powder and planted on the nutritive substratum
1
had the highest number of roots and root bolus
The ranking of the three cutting propagation variants
diameter
per cutting and consequently the Radiand the differences between them according to the
Stim®
powder
is recommended for a wide usage.
Duncan Multiple Range Test are shown in Table 3.
The 1.1.1 basic propagation variant and the 1.1.C control »» Both nutritive substrata proved to be efficient for
the cutting propagation of the two Thuja occidentalis
variant were the first and the second in the ranking,
varieties.
with their average root’s bolus diameter per cutting of
6.6 and 6.0 cm, respectively. The 1.1.2 basic propagation »» The propagation success and the number of roots per
variant was the last place in the ranking with an
cutting are the two traits suitable for an assessment
average of only 4.7 cm (Table 3, rows, 13, 14, 15, col. 2).
of efficiency of cutting propagation. On the contrary,
The last place in ranking of the 1.1.2 basic propagation
the roots bolus diameter is not a good indicator
variant, indicates that this variant, including its Radineither for ‘Smaragd’ nor for ‘Fastigiata’ varieties
Stim® solution 2% stimulant, was not able to increase
cutting propagation.
the roots bolus diameter of the ‘Smaragd’ variety.
Similarly, the absence of a statistically significant 5. Acknowledgements
difference in the root bolus diameter between the 1.1.1 The authors express their gratitude to dr. A. Bytnerowicz
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Abstract

The ‘Smaragd’ and ‘Fastigiata’, varieties of Thuja occidentalis L., treated with the Radi-Stim® powder and RadiStim® solution 2% were planted in two nutritive substrata. On the nutritive substratum 1, the Radi-Stim®
solution 2% stimulant applied to the ‘Smaragd’ variety had a higher propagation success (%) than the RadiStim® powder stimulant. Therefore, to achieve better efficiency in ‘Smaragd’ variety cutting propagation in the
above-mentioned nutritive substratum, the Radi-Stim® solution is recommended. On the nutritive substratum
2, the Radi-Stim® powder stimulant applied to the ‘Fastigiata’ variety proved to be superior as compared to the
Radi-Stim® solution stimulant. Thus, to achieve better efficiency in ‘Fastigiata’ variety cutting propagation on
the nutritive substratum 2, the Radi-Stim® powder is recommended. The ‘Smaragd’ variety cuttings, treated
with Radi-Stim® powder and planted on the nutritive substratum 1, have achieved the greatest propagation
success in number of roots per cutting and roots bolus diameter per cutting. Consequently, in that case the
Radi-Stim® powder should be used. Both nutritive substrata proved to be suitable for the cutting propagation
of the two botanical varieties. The ‘propagation success’ and the ‘roots number per cutting traits’ are the two
traits which should be assessed in cutting propagation research; on the contrary, the ‘roots bolus diameter trait’
is not a good indicator neither for ‘Smaragd’ nor for ‘Fastigiata’ variety cutting propagation.
Keywords: Thuja occidentalis var. ‘Smaragd’, Radi-Stim® powder, Radi-Stim® solution, cutting propagation,
propagation success, nutritive substratum.
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Ioan Blada, Andrei Drăghilă,
Ștefan Tănăsie, Cristiana Dinu,
Iulian Bratu, 2017: Tehnica de
producere a puieților de zâmbru
(Pinus cembra L.). Experiment.
Ed. Silvică.
Apărută în Seria a II-a Lucrări de
Cerecetare, publicată de Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”,
experimentul Tehnica de producere
a puieților de zâmbru este deosebit
datorită contribuțiilor științifice
și practice pe care le aduce. Lucrarea cucerește prin stilul original,
acuratețe și noutățile obținute în
condiții dificile de cercetare.
Autorul, un excelent cercetător al
INCDS “Marin Drăcea” (fost ICAS),
îndrăgostit iremediabil de zâmbru - această specie rară, dar foarte
prețioasă a munților noștri – aduce
o serie de contribuții practice privind metodologia de producere a
puieților de Pinus cembra:

14

Recenzie
»» protejarea conurilor față de gaița
de munte are loc în ultimele zile
ale lunii iunie;
»» recoltarea conurilor este recomandată în primele zile ale lunii
octombrie;
»» momentul optim al recoltării
conurilor este toamna, când
semințele sunt în pârgă târzie și
post-pârgă;
»» semințele sunt extrase în verde și
semănate imediat;
»» deratizarea se face în afara și
în interiorul pepinierei în zona
straturilor semănate;
»» micorizarea substratului nutritiv se asigură utilizând humusul
preluat din arborete naturale de
molid;
»» metodologia permite obținerea
unui procent de răsărire a plantulelor foarte bun (87-95%), maximul realizându-se la semințele
recoltate de la altitudini mai mici;

»» menținerea puieților pe toată
perioada de cultură în pepinieră
este ridicată.
Aceste precizări sunt cu atât mai
importante, pentru producerea
puieților, cu cât:
»» în amestec cu molidul, zâmbrul
sporește rezistența acestuia la
doborâturile de vânt;
»» furnirul de zâmbru este apreciat
datorită valorii estetice conferite de nodurile mici (ca urmare a
elagajului natural bun), culoarea
lemnului cu o tentă ușor vineție
și mirosului plăcut.
Fotografii edificatoare ilustează
cercetările efectuate și rezultatele
obținute.
Pentru rezultatele de față, precum
și în semn de apreciere față de activitatea științifică susținută, autorul
merită să fie premiat de Societatea
Progresul Silvic.
Dr. ing. Valentin Bolea
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Genetică forestieră

ANALIZA STABILITĂŢII
A TREI CULTURI COMPARATIVE DE MOLID
MARIUS BUDEANU, ECATERINA NICOLETA APOSTOL 1 , FLAVIU POPESCU, DRAGOŞ POSTOLACHE

1. Introducere

În majoritatea testelor comparative cu provenienţe de
molid [Picea abies (L.) Karst] din seriile IUFRO, populaţiile din România au înregistrat rezultate superioare
mediilor experimentelor, atât în privinţa caracterelor
de creştere, cât şi a capacităţii de adaptare (Giertych
1984, 1993, Naapola 1997, Karlsson & Hogberg 1998,
Skrøppa 2005, Matras 2009, Mihai 2009). Drept dovadă, provenienţa Moldoviţa a fost desemnată provenienţă standard IUFRO, în anul 1996 (Budeanu 2013).
În România, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (fost I.C.A.S. Bucureşti), folosind metodologia IUFRO, a instalat numeroase culturi comparative de provenienţe şi descendenţe de
molid, printre iniţiatori numărându-se Enescu şi Niţu.
Rezultate din aceste culturi au prezentat Niţu şi colaboratorii (1974), dar şi Mihai (2000a,b, 2005 și 2009).
Valeriu Enescu a coordonat un grandios proiect finalizat prin înfiinţarea, în perioada 1977 – 1983, în condiţii
staţionale diverse, a 20 de culturi comparative pentru
testarea celor mai valoroase descendenţe şi surse de seminţe de molid (Enescu 1996, Enescu & Deaconu 1996,
Enescu & Ioniţă 1999, 2000, 2002). Pentru 4 dintre
aceste culturi, s-a prezentat clasamentul celor 33 de
proveniențe, la vârsta de 30 ani, cercetările finalizându-se prin includerea a 4 arborete în categoria surselor
de semințe testate (Budeanu 2013). Anterior, în alte
culturi comparative, Mihai (2009) a studiat variabilitatea genetică a principalelor specii de arbori forestieri
din România (inclusiv pentru molid), lucrare finalizată
prin stabilirea celor mai valoroase provenienţe şi recomandarea populaţiilor de origine ca surse de semințe
testate.
Testarea descendenţilor de molid cu coroană îngustă
(forma pendula şi varietatea columnaris) şi a hibrizilor
dintre var. pendula şi var. pyramidalis (forma clasică) s-a
realizat în special în Finlanda (Karki 1985, Pulkkinen &
Pöykkö 1990, Mikola 1993, Pöykkö 1993), iar în România rezultate deosebite a obținut Pârnuţă (2001, 2008).
Deşi s-au instalat numeroase culturi comparative de molid (34), nu a existat o preocupare legată de conducerea
1

acestor arborete în scopul transformării lor, după îndeplinirea rolului de test comparativ, în surse de seminţe. Din cauza vulnerabilităţii accentuate a molidului la
acţiunea factorilor abiotici perturbanţi, vânt şi zăpadă,
culturile comparative de molid au fost instalate la scheme înguste, de regulă la 2 x 2 m. Ulterior, pentru a nu
influenţa rezultatele sau din dorinţa de a nu deschide
arboretul astfel încât acesta să devină vulnerabil la acţiunea vânturilor puternice, nu s-au executat lucrări de
rărire a acestor culturi comparative.
La nivelul anului 2018, culturile comparative de molid
au vârste cuprinse între 22 şi 50 ani, marea lor majoritate atingând jumătate din ciclul de producţie şi practic
încheindu-şi rolul de test comparativ.
În lucrarea de faţă se prezintă situaţia actuală, evoluţia
din ultimii ani şi paşii de urmat pentru transformarea
a trei culturi comparative în surse de seminţe. Culturile
analizate sunt situate atât în afara arealului natural al
molidului, la altitudini reduse, cât şi în optimul ecologic
al speciei, în diferite regiuni de provenienţă din Carpaţii României şi într-o gamă largă de condiţii de biotop.
Două culturi au vârsta de 38 ani iar a treia este mai tânără, fiind instalată în anul 1996.
Ipotezele de lucru ale cercetărilor au vizat:
»» analiza stabilităţii unor culturi comparative de molid
instalate în arealul natural al speciei sau în afara optimului ecologic, la altitudini reduse;
»» efectuarea unor lucrări vizând rărirea culturilor
comparative, elagarea artificială a arborilor, rebornarea şi materializarea limitelor experimentelor, ale
repetițiilor, populațiilor şi familiilor;
»» stabilirea unui plan de acţiuni pentru transformarea
culturilor comparative de molid în surse de seminţe.

2. Locul cercetărilor și metoda de
cercetare

În primăvara anului 1980 au fost instalate 6 culturi
comparative, în scopul testării valorii genetice a 33
de rezervaţii de seminţe de molid. Trei dintre acestea,
Avrig, Târgu Lăpuş şi Câmpina, au fost instalate în afara

autor corespondent
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arealului natural al speciei, la altitudini de 615 m, 390
m şi respectiv 570 m, în timp ce celelalte trei experimente, Breţcu, Nehoiu şi Gurghiu, au fost amplasate în
optimul ecologic al speciei, la 1100 m (primele două) respectiv 1000 m altitudine, testul Gurghiu.
Cele 33 de populaţii testate provin din toate diviziunile
carpatice, după cum urmează:
1. Carpaţii Orientali: 1-Coşna, 2-Dorna Candrenilor, 3-Frasin, 4-Marginea, 5-Moldoviţa, 6-Stulpicani, 7-Năsăud, 8-Prundul Bârgăului, 9-Rodna,
10-Sânmartin, 11-Topliţa, 12-Gurghiu, 13-Sovata şi
14-Tarcău.
2. Carpaţii de Curbură: 15-Comandău, 16-Nehoiu,
17-Nehoiaşu, 18-Braşov şi 19-Azuga.
3. Carpaţii Meridionali: 20-Domneşti, 21-Orăştie,
22-Bistra, 23-Voineasa şi 24-Retezat.
4. Carpaţii Occidentali: 25-Bozovici, 26-Văliug, 27-Beliş, 28-Turda, 29-Beiuş, 30-Dobreşti, 31-Sudrigiu,
32-Câmpeni şi 33-Gârda.
Cercetările din lucrarea de faţă s-au desfăşurat în culturile Avrig şi Breţcu.
În anul 1986 a fost lansat un program de ameliorare
a molidului pentru obţinerea de ideotipuri cu coroană îngustă în scopul creşterii productivităţii, dar mai
ales pentru sporirea rezistenţei la rupturi produse de
zăpadă în arboretele de molid. In cadrul acestui program s-a început cu selecţia ideotipurilor cu coroană îngustă (Pârnuţă 1991) şi au fost realizate încrucişări în
sistemul dialel complet între arbori cu coroană îngustă
şi arbori cu coroană normală (Pârnuţă 1993), pentru
cunoaşterea mecanismelor de moştenire a caracterelor. În populaţia Stâna de Vale (OSP Sfânta Maria) s-au
realizat încrucişări controlate în sistem dialel complet
între arbori de molid pendula şi molid comun, iar cu
descendenţele full-sib rezultate, în anul 1996 s-au instalat 5 culturi comparative în cadrul ocoalelor silvice
Comandău, Lepşa (2), Ilva Mică şi Voineasa. Cercetările
ale căror rezultate se prezintă în lucrarea de faţă s-au
desfășurat în testul Comandău.
Metodologia de cercetare a vizat inventarierea celor trei
culturi comparative (Avrig, Breţcu şi Comandău) sub
raportul procentului de supravieţuire al arborilor, concomitent realizându-se şi marcarea arborilor de extras
(uscaţi pe picior, cu vârful rupt şi fără a avea şanse de
supravieţuire, etc.). Ulterior s-au măsurat diametrele
şi înălţimile arborilor în scopul calculării indicelui de
zvelteţe.

3. Rezultate şi discuţii
Cultura comparativă Avrig (Sibiu)

Experimentul Avrig este situat în cadrul OS Avrig, UP
IV Sebeş, ua 306D, într-o pădure proprietate publică de
stat, unde ocupă o suprafaţă de 3,0 ha. Caracteristicile
biotopului sunt favorabile speciei analizate, astfel:
»» localizare în etajul montan – premontan de făgete
(FM1 + FD4);
»» tipul de staţiune 4.4.1.1.: Montan – premontan de
16

făgete, Bm, eutricambosoluri, edafic mijlocii, cu
Asperula-Dentaria (Dănescu et al 2010);
»» tipul natural de pădure 413.1.: Făget montan cu
Rubus hirtus (m);
»» tipul de sol 3101: eutricambosol tipic;
»» temperatura medie anuală este de 8,3oC (media sezonului de vegetaţie = 16,7oC), iar cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de 680 mm, din care 57% cad
în sezonul de vegetaţie (amenajamentul UP IV Sebeş
2016; ANM, staţiile meteo Sibiu şi Făgăraş);
»» regiunea de proveniență C140, Carpații Meridionali
nordici, făgete colinare (Pârnuță et al 2010);
»» coordonatele geografice: 45o39 '36" latitudine nordică, respectiv 24o26 '12" longitudine estică, teren plan,
altitudine 615 m.
Lucrările de teren au vizat analiza stabilităţii arboretului. S-a realizat mai întâi o inventariere integrală a
arborilor din cultură, concomitent cu indicarea exemplarelor de extras printr-o răritură selectivă. Aceşti
arbori sunt situaţi în plafonul inferior, clasele IV şi V
Kraft, iar prin extragerea lor nu se aduc prejudicii arborilor rămaşi pe picior. Marea lor majoritate sunt uscaţi
şi au vârful rupt. Au fost identificate şi exemplare deja
căzute la nivelul solului, precum şi câteva exemplare de
brad ce au fost marcate şi extrase (foto 1).
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în 2018 (fig. 1). Şi mai îngrijorător este faptul că, doar
două populaţii, 12-Gurghiu şi 28-Turda, se mai situează
sub pragul critic de 100, faţă de 8 populaţii, câte erau în
2010. Dintre populaţiile elită, desemnate în anul 2012
drept surse de seminţe categoria testat (Budeanu 2013),
doar populaţia 4-Marginea prezintă o valoare alarmantă pentru acest indicator de stabilitate (113), celelalte
trei populaţii situându-se într-o zonă de stabilitate
(12-Gurghiu) sau atenţie (15-Comandău şi 31-Sudrigiu).
Populaţia provenită de la cea mai mică distanţă faţă de
locul de testare, 22-Bistra, înregistreză o uşoară creştere a indicelui de zvelteţe dar o urcare în clasamentul stabilităţii, de pe poziţia 31 până pe locul 21. Provenienţa
standard IUFRO, 5-Moldoviţa, înregistrează o situaţie
opusă provenienţei locale (fig. 1).

Foto 1. Exemplare de extras prin răritură selectivă

Inventarierea integrală a culturii comparative Avrig s-a
concretizat prin stabilirea, la nivelul fiecărei provenienţe şi în fiecare repetiţie, a poziţiei spaţiale a arborilor viabili, a celor de extras (uscaţi, cu vârfuri rupte, a
exemplarelor de brad) precum şi stabilirea rândurilor
de extras printr-o răritură schematică. Arborii fiind
foarte înalţi iar consistenţa plină (1,0 după indicele de
acoperire şi >1, după indicele de densitate), ar fi fost imposibilă executarea unei rărituri selective, singura variantă fiind o răritură schematică, de intensitate mică
(10%), arborii fiind extraşi pe latura scurtă a culturii,
rând pe rând, pornind din marginea mai accesibilă. Direcţia de înaintare a fost stabilită astfel încât să se evite
direcţia vântului dominant.
După extragerea rândurilor marcate pentru răritura
schematică, precum şi a arborilor marcaţi pentru o extragere selectivă (răritură de jos), s-a efectuat o nouă
inventariere a culturii comparative. S-au identificat un
număr total de 2837 arbori, ce aparţin la 33 populaţii,
rezultând un număr mediu de 86 arbori / populaţie.
Cultura comparativă Avrig ocupă o suprafaţă de 3,0 ha,
rezultând un număr de 945 arbori la hectar.
Concomitent cu activităţile desfăşurate pentru rărirea
culturii comparative s-au măsurat cei 10 arbori / populaţie aleşi în 2010, din fiecare repetiţie, pentru a putea
analiza evoluţia din ultimii 8 ani. Au fost măsurate caracterele necesare pentru determinarea coeficientului
de zvelteţe (înălţimea arborilor şi diametrul la 1,30 m),
caracter deosebit de important pentru stabilitatea arboretelor şi pentru predicţia stabilităţii acestei culturi
în viitor. Este de dorit ca valoarea indicelui de zvelteţe să fie sub 100 (Konopka 1979, Ichim 1993, Lekes &
Dandul 2000, Barbu 2004, Mäkinen & Isomäki 2004,
Slodičák et al 2013).
Valoarea medie a coeficientului de zvelteţe a crescut alarmant în ultimii ani, de la o valoare medie de 102, cât se
înregistra în 2010, până la valoarea de 109, consemnată

Fig. 1. Evoluţia indicelui de zvelteţe al arborilor din testul Avrig în
intervalul 2010 (sus) – 2018 (jos) (Testul Duncan, grupuri omogene,
probabilitatea de transgresiune 5%)
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Aşa cum se recomandă în numeroase studii (Ichim
1993, Lekes & Dandul 2000, Holgén et al 2003, Barbu 2004, Mäkinen & Isomäki 2004, Repola et al 2006,
Slodičák et al 2013, Wallentin & Nilsson 2014), ar fi fost
necesare lucrări de rărire a culturii începând de la vârsta de 15-20 ani, iar până la vârsta de 30 ani, prin 2
intervenţii, să se fi asigurat un număr optim de arbori
/ha, în situaţia de faţă 900-1000 exemplare, corespunzătoare unui h/d de 85 (Barbu 2004). Între numărul de
arbori existenţi în cultură la momentul actual şi indicele de zvelteţe al acestora s-a obţinut o corelaţie pozitivă şi semnificativă (r = 0,36*). Aşadar, cu cât numărul
de arbori dintr-o parcelă unitară (populaţie/repetiţie)
este mai mare, creşte competiţia pentru lumină, ceea
ce duce la creşterea indicelui de zvelteţe şi implicit la
reducerea stabilităţii arboretelor la acţiunea factorilor
abiotici perturbanţi (vânt şi zăpadă). O altă variantă ce
trebuie luată în considerare în viitor vizează creşterea
distanţei de plantare dintre puieţi la instalarea culturilor, la valori de 3 x 3 m şi chiar 4 x 4 m.
Alte recomandări pentru creşterea stabilităţii culturilor
de molid instalate în afara arealului natural au fost formulate de Ichim (1993), rezumate astfel:
»» zonele de protecţie perimetrale culturilor să fie plantate tot cu molid deoarece, introducerea fagului spre
exemplu (aşa cum s-a întâmplat într-o margine a culturii de la Avrig), specie rezistentă dar cu frunze căzătoare, duce la reducerea protecţiei pe timpul iernii.
La Avrig, în zona apropiată marginii protejată cu fag
au apărut goluri în cultură, provocate de doborâturi
de vânt.
»» arborii din zonele perimetrale, plantaţi pentru protecţia culturii, să permită un acces uşor al curenţilor
de aer prin dispunerea lor la scheme mai rare, desimea lor crescând spre cultură.
»» arborii perimetrali să fie elagaţi, evitându-se astfel
ridicarea curenţilor de aer şi coborârea în spatele
acestora sub formă de vârtejuri şi turbioane ce au
efecte devastatoare.
Raportând datele obţinute din cultura Avrig la parametrii de stabilitate propuşi de Barbu (2004) rezultă următoarele:
»» indicele de zvelteţe: h/d > 100 (109), stabilitate foarte redusă a arboretului.
»» frecvenţa arborilor cu h/d > 100 = 65%; peste 60%=
stabilitate foarte redusă a arboretului.
»» lungimea coroanei verzi (proporţia înălţimii coroanei din înălţimea totală a arborilor) = 37%; sub 40%=
stabilitate foarte redusă a arboretului.
»» frecvenţa arborilor vătămaţi de vânt = 10%; sub 30%
= stabilitate mijlocie.
»» frecvenţa arborilor vătămaţi de zăpadă = 15%; 5-20%
= stabilitate redusă.
Valorile optime pentru un arboret încadrat în clasa de
risc foarte ridicat ar fi trebuit să fie, la vârsta de 40 ani,
următoarele (Barbu 2004): h/d = 80, numărul de arbori
la hectar = 597 şi înălţimea medie a arboretului = 20 m.
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La Avrig valorile sunt: h/d = 109, numărul de arbori la
hectar = 946 şi înălţimea medie a arboretului = 22 m.

Cultura comparativă Breţcu (Covasna)

Testul Breţcu a fost instalat în primăvara anului 1980,
în OSP Brețcu, UP VI Oituz, ua 718B, pe o suprafață de
3,0 ha. Cultura este situată în condiții staționale favorabile, în optimul ecologic al molidului, astfel:
»» în etajul montan de amestecuri (FM2);
»» tipul de stațiune 3.3.2.2.: Montan de amestecuri de
bonitate superioară (Bs), eutricambosol, edafic mare,
cu Asperula-Dentaria ± acidofile (Dănescu et al 2010);
»» tipul natural de pădure 221.1: Brădeto-făget normal,
cu floră de mull (s);
»» tipul de sol 3101: eutricambosol tipic;
»» versant superior ondulat, expoziție NE, înclinare
15G (amenajamentul UP VI Oituz 2017);
»» temperatura medie anuală este de 4.8oC (media sezonului de vegetaţie = 13.4oC), iar cantitatea medie
anuală a precipitaţiilor este de 830 mm, din care circa 475 mm cad în sezonul de vegetaţie (ANM, staţia
meteo Târgu-Secuiesc);
»» regiunea de proveniență B120 – Carpații de curbură,
depresiunea Braşovului, păduri de amestec de fag cu
rășinoase (Pârnuță et al 2010);
»» coordonatele geografice: 45o58'16" latitudine nordică, respectiv 26o24'12" longitudine estică, altitudine
1100 m;
»» tipul de proprietate: privată a persoanelor juridice,
terenul fiind deţinut de Asociația Laroș.
În testul Breţcu, spre deosebire de cele observate în cultura comparativă Avrig, imaginea de ansamblu la nivelul anului 2018 este aceeaşi cu cea din 2010 în privinţa
procentului de supravieţuire, singura modificare fiind
legată de dimensiunile superioare ale arborilor (foto 2).
Circa 7% dintre arbori prezintă vârfuri rupte şi 5% sunt
uscaţi pe picior.

Foto 2. Aspecte din cultura comparativă Breţcu

Inventarierea culturii comparative, cu materializarea
poziţiei spaţiale a celor 10 arbori / parcelă unitară măsuraţi (aceeaşi ca şi în 2010) s-a înregistrat pe o fişă de
evidenţă, după modelul din figura 2.
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hectar = 831 şi înălţimea medie a arboretului = 20 m.
La Breţcu valorile sunt: h/d = 86, numărul de arbori la
hectar = 1146 şi înălţimea medie a arboretului = 19,8 m.
Rezultate măsurătorilor din cultura comparativă Breţcu indică un grad mijlociu – ridicat de stabilitate al
arborilor din toate provenienţele astfel că, după finalizarea răriturii de jos se pot începe demersurile pentru
includerea culturii în categoria surselor de seminţe. Vor
fi aleşi arborii seminceri, din fiecare dintre cele 33 provenienţe.
Fig. 2. Inventarierea culturii Breţcu (exemplificare)

( = arbori existenţi, X= arbori lipsă, 11= provenienţa,
1-10 în casetă= nr. arbore, ales în 2010 şi reinventariat
în 2018)
Procentul de supravieţuire s-a redus în intervalul 20102018 de la 70% la 65%, ca rezultat al eliminărilor naturale ce s-au produs în arboret. Arborii uscaţi pe picior
(cca. 5%) precum şi 45% dintre arborii cu vârful rupt
(cei situaţi în plafonul inferior, fără şanse de supravieţuire) au fost materializaţi spre a fi extraşi din cultură
printr-o răritură selectivă (răritură de jos).
Cel mai bun indicator privind stabilitatea arboretului,
coeficientul de zvelteţe al arborilor (h/d), se prezintă
practic la acelaşi nivel (valoarea sa a crescut de la 85 la
86 în ultimii 8 ani), indicând o bună stabilitate a arboretului. La nivel populaţional s-au consemnat mici oscilaţii (fig. 3), existând atât populaţii care şi-au îmbunătăţit valoara h/d (valori mai mici, populaţiile: 8, 4, 19, 2,
1), dar şi provenienţe ce au înregistrat valori mai mari
ale indicelui de zvelteţe (28, 30, 26, 13, 29).
Provenienţa 17-Nehoiaşu se menţine în fruntea clasamentului înregistrând aceeaşi valoare a indicelui de
zvelteţe (80). Provenienţa locală (15-Comandău) şi provenienţa standard IUFRO (5-Moldoviţa) se menţin în
grupul omogen 1 (fig. 3).
În cultura comparativă Breţcu, la nivelul anului 2018,
există un număr total de 3440 arbori viabili (fără arborii de extras), rezultând un număr mediu de 1146 arbori/ ha.
Raportând datele obţinute din cultura Breţcu la parametrii de stabilitate propuşi de Barbu (2004) rezultă
următoarele:
»» indicele de zvelteţe: h/d = 86, stabilitate mijlocie – ridicată a arboretului.
»» frecvenţa arborilor cu h/d > 100 = 17%; <30%= stabilitate ridicată a arboretului.
»» lungimea coroanei verzi (proporţia înălţimii coroanei din înălţimea totală a arborilor) = 41%; 40-60% =
stabilitate mijlocie a arboretului.
»» frecvenţa arborilor vătămaţi de vânt = 4%; <30% =
stabilitate mijlocie.
Fig. 3. Evoluţia indicelui de zvelteţe al arborilor din testul Breţcu în
»» frecvenţa arborilor vătămaţi de zăpadă = 3%; <5% =
intervalul 2010 (sus) – 2018 (jos) (Testul Duncan, grupuri omogene,
stabilitate mijlocie.
probabilitatea de transgresiune 5%)
Valorile optime pentru un arboret încadrat în clasa de
risc mijlocie ar fi trebuit să fie, la vârsta de 40 ani, ur- Cultura comparativă Comandău (Covasna)
mătoarele (Barbu 2004): h/d = 90, numărul de arbori la Cultura comparativă de descendenţe biparentale
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Comandău a fost instalată în anul 1996 în cadrul OS
Comandău, în UP VI Ghiurca, ua 21D, pe o suprafaţă de
0,75 ha. Cultura este situată în condiții staționale favorabile, în optimul ecologic al molidului:
»» în etajul montan de amestecuri (FM2);
»» tipul de stațiune 3.3.2.2.: Montan de amestecuri Bs,
districambosoluri edafic mari cu Asperula – Dentaria
± acidofile (Dănescu et al 2010);
»» tipul natural de pădure 111.1: Molidiş normal cu
Oxalis acetosella (s);
»» tipul de sol 3201: districambosol tipic;
»» versant mijlociu ondulat, expoziție N, înclinare 16G,
altitudine 1020 m (amenajamentul UP VI Ghiurca
2009), coordonate geografice: 45o42'11" latitudine
nordică, respectiv 26o17'32" longitudine estică.
»» regiunea de proveniență B120 – Carpații de curbură,
depresiunea Braşovului, păduri de amestec de fag cu
rășinoase (Pârnuță et al 2010);
»» tipul de proprietate: publică a statului Român.
Inventarierea realizată în anul 2018 a arătat o adaptabilitate bună a descendenţelor biparentale de molid
pendula şi comun precum şi a combinaţiilor dintre acestea. Circa 3% dintre arbori prezintă vârfuri rupte (marea majoritate s-au refăcut) şi 1% sunt uscaţi pe picior.
Un număr important de arbori (33%) prezintă două şi
chiar trei tulpini (233, respectiv 18 arbori). În cultură
au fost identificaţi 760 arbori viabili, 98% din numărul
de arbori existenţi în anul 2011, ceea ce reprezintă, în
mod evident, o supravieţuire foarte bună.
Lucrările au debutat prin elagarea artificială a trunchiurilor tuturor arborilor din cultură, pe o înălţime de
2 m (au fost tăiate ramuri deja uscate). S-a continuat cu
reetichetarea arborilor incluşi în experiment după care
s-au măsurat caracterele necesare pentru determinarea
indicelui de zvelteţe (înălţimea arborilor şi diametrul
la 1,30 m). În final s-au început intervenţiile necesare
pentru reducerea numărului de tulpini la cei 251 arbori
ce deţin 2-3 tulpini (foto 3).

Foto 3. Lucrările efectuate în testul Comandău
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Indicele de zvelteţe mediu al celor 760 arbori are valoarea 86, ceea ce asigură un grad mijlociu – ridicat de stabilitate al arboretului. S-au constatat valori mai ridicate
ale acestui coeficient dacă se analizează separat arborii
de molid cu coroană normală (88) sau pendula (90), în
timp ce hibrizii dintre cele 2 forme prezintă o valoare
medie foarte favorabilă a acestui indice (85). Acest fapt
constituie o pledoarie în favoarea hibridărilor între cele
două forme de molid, realizate de Pârnuţă (2008).
Valorile optime pentru un arboret încadrat în clasa mijlocie de risc ar fi trebuit să fie, la vârsta de 20 ani, următoarele (Barbu 2004): h/d = 90, numărul de arbori la
hectar = 2579 şi înălţimea medie a arboretului = 8 m. La
Comandău valorile sunt: h/d = 86, numărul de arbori la
hectar = 1013 şi înălţimea medie a arboretului = 11,3 m.
În primă urgenţă, intervenţiile vor viza reducerea numărului de tulpini la exemplarele ce prezintă 2-3 tulpini, lucrare începută în această primăvară. Ulterior se
va intervenii cu 1-2 rărituri selective de intensitate ridicată. Cultura comparativă îşi va îndeplinii rolul de test
experimental până la vârsta de 60 ani (1/2 din ciclul de
producţie), în paralel putând furniza seminţe, arboretul fiind încadrat în categoria plantajelor (Pârnuţă et al
2012).

4. Concluzii

Lucrările necesare pentru rărirea celor trei culturi comparative analizate (Avrig, Breţcu şi Comandău) diferită
de la un experiment la altul, atât în privinţa numărului de intervenţii cât şi a intensităţii acestora, factorii
determinanţi fiind vârsta culturilor şi valoarea indicelui de zvelteţe. Astfel, în cultura cea mai tânără şi care
deţine valoarea cea mai mică a indicelui de zvelteţe
(Comandău) se pot aplica 1-2 intervenţii de intensitate
ridicată. La Avrig în schimb, sunt necesare mai multe
intervenţii de intensitate redusă, iar la Breţcu se recomandă o abordare intermediară.
Culturile comparative de provenienţe trebuiesc monitorizate permanent în scopul aplicării la timp a tuturor
lucrărilor necesare pentru asigurarea unui acces uşor în
interiorul acestora (elagaj artificial), identificarea facilă
a limitelor culturii, ale repetiţiilor, populaţiilor, extragerea tulpinilor suplimentare, a arborilor uscaţi şi a celor ce prezintă vârfuri rupte şi sunt dominaţi.
Deoarece lucrările de îngrijire nu se efectuează la timp,
se recomandă instalarea culturilor comparative de molid la scheme mai rare (3 x 3 m, până la 4 x 4 m), situaţie
în care s-ar reduce şi competiţia dintre arbori, componenta genetică având o pondere mai însemnată.
Se impune să se ia toate măsurile necesare pentru protejarea acestor culturi: includerea în amenajamentele
silvice într-o categorie funcţională protejată (5G), iar
din momentul declanşării fructificaţiei să fie încadrate
şi în categoria surselor de seminţe. La nivelul fiecărei
provenienţe, arborii cei mai viguroşi vor fi desemnaţi
drept arbori seminceri, iar cei ce aparţin celor mai valoroase populaţii vor fi declaraţi arbori elită, având prioritate la recoltarea de conuri.

Anul XXIII | Nr. 42 | 2018

Finanţare şi mulţumiri

Cercetările s-au derulat în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică încheiat între INCDS "Marin Drăcea" şi
Ministerul Cercetării şi Inovării (PN 18040203). Autorii acestui articol aduc mulţumiri personalului tehnic
din cadrul ocolelor silvice Avrig, Breţcu şi Comandău
pentru sprijinul acordat în cadrul activităţilor derulate
în teren, precum şi colegilor Dan Pepelea, Lupu Gabriela, Alexandru Zaharia şi Robert Ivan, pentru implicarea
în lucrările de teren.

Bibliografie

Barbu I, 2004. Gospodărirea culturilor de răşinoase instalate în afara
arealului natural. Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, seria
Silvicultură, 37-66.
Budeanu M, 2013. Rezervaţii de seminţe de molid din categoria Testat.
Revista de Silvicultură și Cinegetică 33:55-59.

Dănescu F, Costăcheschu C, Mihăilă E, 2010. Sistematica staţiunilor
forestiere. Editura Silvică, Bucureşti.
Enescu V, 1996. Variabilitatea genetică inter şi intrapopulaţională pe bază
de culturi comparative multistaţionale de descendenţe materne de molid.
Referat Ştiinţific Final, Manuscris I.C.A.S.
Enescu V, Deaconu V, 1996. Variabilitatea genetică a unor descendenţe
materne de molid în cultura comparativă Săcele – Braşov. Revista
Pădurilor 3:8-15.
Enescu V, Ioniţă L, 1999. Evaluarea unor resurse genetice de molid în
cultura comparativă Rusca – Montană. Revista Pădurilor 4: 7-13.
Enescu V, Ioniţă L, 2000. Variaţia genetică a unor populaţii de molid
testate în cultura comparativă Cheile Vâlsanului-Argeş. Revista Pădurilor
3: 4-10.
Enescu V, Ioniţă L, 2002. Variaţia genetică inter şi intrapopulaţională a unor
resurse genetice de molid (Picea abies (L) Karst.). Analele I.C.A.S. 45: 67-77.
Giertych M, 1984. Report on IUFRO 1938 and 1939 provenance
experiments on Norway spruce. Polish Academy of Sciences, Institute of
Dendrology, Kornic.
Giertych M, 1993. Breeding Norway spruce in Poland: from provenance
tests to seed orchards. Norway spruce provenances and breeding.
Proceedings of IUFRO (S2.2-11) Symposium, Latvia, 193-199.
Holgén P, Söderberg U, Hånell B, 2003. Diameter increment in Picea
abies shelterwood stands in northern Sweden. Scandinavian Journal of
Forest Research 18: 163-167.
Ichim R, 1993. Stabilitatea pădurilor de molid din Bucovina. Bucovina
Forestieră 1-2: 33-40.
Karki L, 1985. Genetically narrow-crowned trees combine high timber
quality and high stem wood production at low cost. In: Crop Phisiology of
forest trees. Ed. Tigerstedt, Helsinki, 245-256.
Karlsson B, Hogberg K-A, 1998. Genotypic parameters and clone x site
interaction in clone tests of Norway spruce. Forest Genetics 5: 21-30.
Konopka J, 1979. Stability of Spruce forest ecosystems. International
Symposium IUFRO Brno, Cehia.
Lekes V, Dandul I, 2000. Using airflow modelling and spatial analysis for
defining wind damage risk classification. Forest Ecology and Management
135: 331-344.
Matras J, 2009. Growth and development of Polish provenances of Picea
abies in the IUFRO 1972 experiment. Dendrobiology 61(Supplement):
145-158.
Mäkinen H, Isomäki A, 2004. Thinning intensity and growth of Norway
spruce stands in Finland. Forestry 77: 349-364.
Mihai G, 2000a. Variabilitatea genetică interpopulaţională a molidului
pentru principalele caractere de interes silvo – economic. I. Variabilitatea
genetică a caracterelor de creştere. Revista Pădurilor 5: 15-20.

Mihai G, 2000b. Variabilitatea genetică interpopulaţională a molidului
pentru principalele caractere de interes silvo – economic. II. Variabilitatea
genetică a caracterelor adaptive şi de calitate a lemnului. Revista Pădurilor
6: 15-20.
Mihai G, 2005. Interacţiunea genotip x mediu în culturi comparative de
molid şi implicaţiile sale privind producţia de masă lemnoasă. Revista
Pădurilor 2: 3-7.
Mihai G, 2009. Surse de seminţe testate pentru principalele specii de
arbori forestieri din România. Ed. Silvică, București.
Mikola J, 1993. Breeding of Norway spruce in Finland: problems
and remedies. In: Proceedings of IUFRO (S2.2-11) Norway spruce
provenances and breeding Symposium, Latvia, 231-239.
Naapola ML, 1997. The growth and adaptation of the IUFRO 1964/1968
Norway spruce provenance material in Finland. IUFRO Norway spruce
Symposium, Slovakia.
Niţu C, Benea V, Duran V, Florescu I, Gruescu A, Marcu A, Răescu
V, 1974. Aspecte privind variabilitatea genetică a unor provenienţe de
molid. Analele ICAS, Studii şi cercetări, 31: 49-58.
Pârnuţă G, 1991. Selecţia ideotipurilor de molid cu coroană îngustă şi
rezistente la rupturi de zăpadă, Revista Pădurilor 3: 123-126.
Pârnuţă G, 1993. Cercetări privind variabilitatea unor caractere la
descendenţe liber – polenizate de molid cu coroana îngustă şi molid
comun, în testul de pepinieră. Metalurgia, Octombrie, 71-76.
Pârnuţă G, 2001. Variabilitatea genetică a unor caractere ale
descendenţelor biparentale de molid pendula şi comun, testate în culturi
multistaţionale. Analele ICAS 44: 23-28.
Pârnuţă G, 2008. Variabilitatea genetică şi ameliorarea arborilor de molid
cu coroană îngustă în România. Ed. Silvică, Bucureşti.
Pârnuţă G, Lorenţ A, Tudoroiu M, Petrilă M, 2010. Regiunile de
provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materialele
forestiere de reproducere din România. Ed. Silvică, Bucureşti.
Pârnuţă G, Budeanu M, Stuparu E, Scărlătescu V, Cheşnoiu E-N,
Tudoroiu M, Filat M, Nica M-S, Teodosiu M, Lorenţ A, Daia M, Dinu
C, 2012. Catalogul naţional al materialelor de bază pentru producerea
materialelor forestiere de reproducere. Ed. Silvică, Bucureşti.
Pöykkö T, 1993. A short-term breeding programme applying the ideotype
concept. In: Proceedings – Nordic group for tree breeding. Edinburg,
Scotland, 110-117.
Pulkkinen P, Pöykkö T, 1990. Inherited narrow crown form, harvest
index and stem biomass production in Norway spruce, Picea abies. Tree
Physiology 6: 381-391.
Repola J, Hökkä H, Penttilä T, 2006. Thinning intensity and growth of
mixed spruce-birch stands on drained peatlands in Finland. Silva Fennica
40(1): 83-99.
Skrøppa T, 2005. Ex situ conservation methods. In: Conservation and
management of forest genetic resources in Europe (Geburek şi Turok ed.).
Arbora Publishers, 567-583.
Slodičák M, Novák J, Dušek D, 2013. Management of Norway spruce
stands in the Western Carpathians. In: J. Kozak et al. (eds.). The
Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability,
Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin, 301-308.
Wallentin C, Nilsson U, 2014. Storm and snow damage in a Norway
spruce thinning experiment in southern Sweden. Forestry 87: 229-238.
*** Administraţia Naţională de Meteorologie, Staţiile Meteo Făgăraş, Sibiu,
Câmpina şi Târgu Secuiesc.
*** Amenajamentul UP IV Sebeş, O.S. Avrig, 2016.
*** Amenajamentul UP VI Oituz, O.S.P. Breţcu, 2017.
*** Amenajamentul UP VI Ghiurca, O.S. Comandău, 2009.

21

Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Abstract

Analysis the stability of three Norway spruce comparative trials
In this paper is presents the current situation, evolution of the last years and the steps to follow for appropriate
thinning of three Norway spruce [Picea abies (L.) Karst] field trials. The analyzed trials are located both outside
the spruce's natural range, at low altitudes, and in the ecological optimum of the species, in different regions of
provenance from the Romanian Carpathians and in a wide range of habitat conditions. Two of the trials are 38
years of age and the third is younger, being installed in 1996.
In the two trials approaching the age at which they complete the experimental test role and are to be transformed
into seed sources (Avrig and Breţcu) the trees from each population were inventoried and the necessary
measurements were made to determine the slenderness index (h/dbh). The result was a very pronounced
instability in trial located outside of the natural distribution range of Norway spruce, at low altitudes (Avrig
trial), opposite to the one recorded in the optimum distribution range of species (Breţcu trial). In the Avrig
trial, the trees slenderness index recorded the value of 109 (7% higher than the 2010 value), 27% higher than
the one recorded in the optimum distribution range of the species (Breţcu), where the trees slenderness index
is practically the same (has increased from 85 to 86 in the last 8 years). In Romania (Barbu 2004), as a stability
limit for spruce forests, the value of the slenderness index of 100 is established; beyond this value the stands
have a very high vulnerability to the wind action.
In a younger comparative trial (Comandău, 22 years old), the works began by artificially pruning of the trunks
of all trees, up to a height of 2 m (were cut the branches already dried). It continued with the re-labelling of
the trees included in the experiment, after which the traits required to determine the slenderness index (tree
height and diameter at breast height) were measured. Finally, it began the operations necessary to reduce the
number of stems to 251 trees that have 2-3 stems. The average slenderness index of the 760 trees is 86, which
ensures a medium – high stability of the stand. In the following years, the Comandău comparative trial will
perform as experimental test.
Comparative trials of provenances must be permanently monitored for the purpose of timely implementation
of all the work necessary to ensure easy access to them (by artificial pruning), easy identification of trial limits,
replications and populations limits, extra stems extraction, cutting of the dry trees and those who have broken
peaks and are dominated. Since the tinning works are not carried out on time in Romania, it is recommended
to install the Norway spruce comparative trials on rarer plants design (3 x 3 m, up to 4 x 4 m), which would also
reduce the competition between trees, the genetic component having a more significant influence.
It is necessary to take all necessary measures to protect these trials: inclusion in the forest management planes
in a protected functional category (5G), and from the start of the fructification, also to be included in the seed
sources category. At the level of each provenance, the most vigorous trees will be designated as seed trees, and
among them, those which belong to the most valuable populations will be declared elite trees, having priority
to reproduction.
Keywords: dynamic conservation, field trials, Picea abies, thinnings, trees slenderness.

22

Anul XXIII | Nr. 42 | 2018

Protecția pădurilor

RECOMANDĂRI PROVIZORII PRIVIND PROTECȚIA
ARBORETELOR DE FRASIN ÎMPOTRIVA
TROMBARULUI FRUNZELOR (STEREONYCHUS
FRAXINI DE GEER) ÎN R. MOLDOVA
VALERIU CAISÎN, VLADIMIR BULGAR, ELENA ERȘOVA

1. Introducere

Arboretele de frasin prezintă o componentă importantă
în formarea ecosistemelor forestiere din Republica Moldova. Frăsinetele au funcții importante de protecție a
mediului înconjurător (protecția apelor, solului etc.) și
valoare recreativă, în același timp fiind o sursă de lemn
prețios. Suprafața totală a frăsinetelor din R. Moldova este în jur de 19,5 mii ha, reprezentând 4,65% din
suprafața acoperită de păduri.
Începând cu anul 1979 a fost observată o slăbire a arboretelor de frasin în toate zonele. De-a lungul mai multor
ani a fost consemnată slăbirea accentuată a arboretelor
de frasin, ce a condus la uscarea și degradarea acestora.
Una din cauzele principale ale stării nefavorabile a acestor arborete este vătămarea provocată de trombarul
frunzelor de frasin (Stereonychus fraxini De Geer), unul
din cei mai răspândiți dăunători ai frasinilor (Foggo et
al 1994, Simionescu et al 2012, Chira et al 2017, Postolache et Țâcu 2018).
Pentru lupta cu trombarul frunzelor de frasin sunt cunoscute mai multe metode, bazate pe cunoașterea biologiei, ecologiei și modului de defoliere produs de acesta.
La elaborarea prezentelor recomandări au fost folosite
cercetările făcute de Stația de Protecție a Pădurii în anii
1985-1989 (Ann. 1989, Кобельков 1989, 1992) și rezultatele cercetărilor de testare efectuate de Secția de
Protecție a Pădurii în Î.S. Telenești în anul 2018 (Ann.
2018).

2. Biologia și ecologia trombarului
frunzelor de frasin

Trombarul frunzelor de frasin Stereonychus fraxini De
Geer face parte din familia Curculionidae subfamilia
Cioninae. Adultul are forma corpului aproape sferică
sau ovală. Pe elitre au o parte mai închisă, gri, ceea ce
face să se observe considerabil schimbarea culorii. Se
manifestă prin culori deschise până la întunecate, pre-

zentând astfel un șir de varietăți. La femelă se poate
considera lungimea corpului un element de dimorfism
sexual. Lungimea masculului și a femelei este de 3,3 și
respectiv 3,7 mm, iar lățimea de 1,8 și 2,1 mm.
Oul are formă semisferică, cu diametrul de 0,6 mm și
înălțimea de 0,43 mm. Larva este la început albă, apoi
devine galben – verzuie, apodă, cu capul mic, negru,
lipsită de antene, între cap şi corp prezintă două scuturi pătrate negre. Corpul este lipicios. Învelișul corpului larvei este cleios, de culoare galbenă, ce servește
la menținerea pe frunze. După dezvoltarea completă,
stratul lipicios începe să se întărească formând un cocon în care se împupează larva. Larvele parcurg trei vârste, timp în care se diferențiază după capsula toracică:
la vârsta 1 lățimea capsulei toracice este de 0,2 mm, la
vârsta 2 de 0,33 mm și la vârsta 3 de 0,58 mm (foto 1).
Adultul iernează în litieră, licheni și pe trunchi. Zborul
adulților începe în perioada când suma temperaturilor pozitive este de 150-200° C, ce corespunde cu prima până la a treia decadă a lunii aprilie. După ieșirea
adultului, acesta se ridică în coronamentul frasinilor
și începe hrănirea suplementară. În funcție de fazele
de dezvoltare ale frasinului, adulții consumă muguri,
pețiol și frunze. Hrana suplimentară alternează cu
copulația și depunerea ouălor. Ouăle sunt depuse în
mugurii vătămați, pe frunze și pețiol. În locul unde au
fost depuse ouăle ele sunt acoperite cu un lichid secretat. Datorită acestui fapt ouăle capătă o culoare deschisă strălucitoare, alungită sub formă de ,,ferestruică” cu
diametru de până la 0,5 mm. Depunerea ouălor durează
în jur de 45 de zile și se termină la sfârșitul lunii mai.
Numărul de ouă în ponte este de 4 până la maxim 15.
Fecunditatea la femele variază de la 10 până la 220 ouă,
în medie fiind de 30 ouă.
Dezvoltarea embrionară în ou durează 7-14 zile. Larvele apar în prima sau a doua decadă a lunii mai. Hrănirea
larvelor are loc mai întâi în mugure, după care pe partea dorsală a frunzei. Dezvoltarea decurge în 6-20 zile
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și depinde de regimul de temperatură.
Împuparea are loc sub formă de butoi, în litieră, pe subarboret, pe semințiș, pătura erbacee, în unele cazuri pe
trunchi și frunze căzute, coconul este de culoare auriesurie cu lungimea 3-4 mm (foto 2).
În prima decadă a lunii iunie apar adulții din noua
generație (aa), care efectuează hrănirea suplimentară pe mugurii tineri și lujerii cu frunze. În luna iulie
adulții se retrag (diapauză).
Acesta este ciclul normal al unei singure generații anuale a dăunătorului, dar acesta poate avea și o a doua
generație neîmplinită (Nețoiu et Vișoiu 1996, Blaga
2010, Drekić et al 2014).
Speciile de bază pentru hrana trombarului în condițiile
R. Moldova sunt cele din genul Fraxinus. Dăunătorul, în
general, este extrem de vătămător. S-au separat trei tipuri de vătămare produse.
1. Vătămarea mugurilor și frunzelor tinere de către
adulți ieșiți din hibernare (a treia decadă a lunii aprilie până la prima decadă a lunii mai).
2. Scheletizarea frunzelor efectuată de larve în toate
vârstele (mai-iunie).
3. Vătămarea mugurilor tineri, a lăstarilor și frunzelor
de către adulții din generația nouă (iunie-iulie).
Perioada de vătămare durează 3 luni (tab. 1).

Foto 1 . Larva trombarului frunzelor de frasin (foto V. Bulgar)

Foto 2. Cocon de trombarul frunzelor de frasin (foto V. Bulgar)
Tabelul 1. Ciclul biologic al dăunătorului Stereonychus fraxini De Geer (adaptat după Кобельков 1992)

3. Particularitățile dinamicii populației

În funcție de condițiile ecologice, dăunătorul formează nate de frasinul comun (6-10FR), de diferite vârste, cu o
focare primare, repetate și terțiare. Focarele primare se consistență de la 0,5-0,7, care cresc în condiții nefavoraformează, în primul rând, în arboretele pure sau domi- bile în zonele respective. Focarele repetate se formează
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în arborete de diferite vârste cu participarea frasinului
comun în compoziție (3-5FR). Focarele terțiare sunt caracteristice pentru un spectru larg de arborete, în care
ponderea frasinului comun e redusă (1-2FR).
Cea mai mare populație a dăunătorului se manifestă
în focarele primare, care reprezintă adeseori o rezervă
pentru celelalte focare. După aceea, treptat, populația
se mărește în focare repetate și terțiare. Populația excedentară a dăunătorului (>30 coconi / 0,125 m²) formează focare migratoare.
Pentru trombarul frunzelor de frasin sunt caracteristice focarele cronice, care durează peste 10 ani.
S. fraxini provoacă cele mai multe daune în focarele primare și în cele repetate. Inclusiv în focarele terțiare, din
arboretele unde frasinul crește în grupe sau pâlcuri, se
observă un grad înalt de defoliere a coronamentului arborilor de frasin de către dăunătorul dat.
Complexul de entomofagi este reprezentat de 28 de specii de Hymenoptere și un șir de Carabidae, care distrug
peste 40% din coconi. Factorul principal care limitează populația dăunătorului este insuficiența sau lipsa
hranei, ce duce la o reducere substanțială a populației.
Unii factori biotici (Beauveria bassiana etc.) pot contribui la reducerea populației de S. fraxini (Markova 1992,
1998, Pojras 1993, Pernek et Lackovic 2011, Lackovic et
Pernek 2012, Drekić et al 2013).

0,125 m² (0,25m x 0,5m), amplasată la o distanță de 10
cm de la trunchiul arborelui. Latura lungă a sondajului
trebuie să fie îndreptată pe raza pe care coroana arborelui e mai bine dezvoltată (foto 3).
Se examinează pătura erbacee, crenguțele și litiera până
la stratul mineral al solului. Se colectează toți coconii de
S. fraxini, după care aceștia se diferențiază după vârstă
(de anul trecut sau de anul curent) și starea de sănătate
(sănătoși sau vătămați de entomofagi și prădători).
Pericolul defolierii se calculează ținând cont de faptul că
30 exemplare de coconi viabili înregistrați în anul curent pe
o suprafață de 0,125 m2 corespund unei defolieri de 100%.
În arboretele de frasin cu suprafață de până la 5 ha se
amplasează 3 suprafețe de probă. În arborete de frasin cu suprafețe mai mari se amplasează mai întâi 3
suprafețe de probă în diferite locuri. În cazul în care pe
suprafețele de probă respective se obțin rezultate asemănătoare, pericolul de defoliere general se consideră
acesta. Dacă în rezultatul examinării avem o diferență
mare dintre rezultatele calculării, atunci vor fi necesare
de amplasat încă 3-5 suprafețe de probă, în funcție de
suprafața subparcelei. În baza rezultatelor obținute se
calculează media.

4. Supravegherea, evidența și prognoza
vătămării arboretului
4.1 Organizarea supravegherii

Schema propusă pentru supraveghere include, cercetarea prealabilă și cercetarea detaliată.
Cercetările prealabile se efectuează în subparcele cu minim 30% frasin în compoziție, având suprafața de ≥ 3,0
ha. În afară de aceasta, cercetării se supun și arboretele
cu 10-20% frasin, dar care cresc în grupuri pure. Traseul se alege în mod spontan, pe direcția care întretaie
subparcela pe diagonală și se apreciază vizual gradul de
defoliere (cu o gradație de 10%) a 25 de arbori de frasin. Este necesar ca traseul să cuprindă 3/4 din distanța
supravegheată a subparcelei. Se calculează apoi gradul
mediu de defoliere a subparcelei.
Dacă gradul de defoliere mediu în subparcelă a arborilor
de frasin este ≥ 20%, este necesară efectuarea cercetării
silvopatologice de toamnă (detaliate).
Cercetările detaliate se fac cu scopul determinării
populației dăunătorului și aprecierii gradului de defoliere pentru anul viitor.
Având în vedere biologia trombarului frunzelor de frasin, estimarea detaliată a populației se efectuează la
sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie, după coconii
din litieră. Evidența după coconi ne permite aprecierea
reală a rezervei adulților tineri care vor pleca la iernare,
chiar și nivelul de acțiune a complexului de paraziți asupra populației dăunătorului.
Pentru evidența coconilor de S. fraxini în subparcelele de frasin, se instalează un sondaj cu o suprafață de

Foto 3 . Numărarea coconilor (foto V. Bulgar)

Rezultatele cercetărilor detaliate sunt incluse în Lista
centralizatoare a cercetărilor detaliate asupra focarelor dăunătorilor defoliatori.

4.2. Prognoza pe termen scurt

Având media rezultatelor obținute pe suprafețele de
probă, obținem numărul mediu de coconi din cadrul
subparcelei și pericolul defolierii prognozat pentru anul
viitor. În cazul unui număr de 0-8 coconi viabili / 0,125
m2 (procentul de defoliere: 0-26%) densitatea dăunătorilor este considerată scăzută. La 9-18 coconi viabili /
0,125 m2 (defoliere de 30-60%) densitatea trombarului
este medie, în timp ce dacă numărul coconilor viabili
este ≥ 19 ex. (defoliere ≥ 63%) densitatea dăunătorului
este considerată mare.
Decizia privind lucrările de combatere se ia în baza rezultatelor cercetărilor prealabile și detaliate. Dacă în
urma lucrărilor de cercetare prealabilă și/sau detaliate
densitatea populației de S. fraxini este estimată ca una
medie sau mare, se planifică măsuri active de combatere.
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5. Măsuri privind îmbunătățirea
fitosanitară a arboretelor de frasin
5.1. Măsuri silvotehnice

Măsurile silvotehnice urmează a fi orientate spre
îmbunătățirea generală a stării arboretelor de frasin și
sporirii stabilității lor biologice. Cele mai recomandate
măsuri se referă la:
1. Reconstrucția arboretelor pure sau dominate de frasin (7-9FR), ce cresc în condiții nefavorabile de dezvoltare, în scopul lichidării rezervelor de dăunători.
2. În cazul creării culturilor silvice, la conducerea și
formarea culturilor de frasin e necesar de a preveni
creșterea în grupuri a puieților de frasin. Se recomandă ca frasinul să participe cu mai puțin de 30% în
compoziție, şi acesta ar trebui amestecat în rânduri.
3. Extragerea la timp a arborilor uscați în scopul prevenirii apariției focarelor cu prezența dăunătorilor de
trunchi.

5.2. Controlul densității dăunătorului
trombarului frunzelor de frasin

Ținând cont de dezvoltarea dăunătorului și pentru o
monitorizare eficientă a densității acestuia uneori sunt
necesare două combateri, utilizând insecticide din grupa piretroizilor. Prima acțiune de combatere urmează a
fi efectuată în faza de adult (gândac), iar a doua în stadiul larvar. Efectuarea lucrărilor de combatere timpurie
și într-o perioadă scurtă de timp va asigura o mortalitate sporită a dăunătorului și o eficacitate mult mai mare
de protecție a arboretelor.
O condiție obligatorie pentru obținerea unei eficacități
ridicate este de a efectua lucrările de combatere pe toată
suprafața trupului de pădure, fără a lăsa porțiuni netratate, ținând cont de capacitatea mare de migrare a
acestei insecte.
5.2.1. Lucrări pregătitoare
În baza rezultatelor de cercetare prealabilă și /sau detaliate se ia decizia pentru efectuarea lucrărilor de combatere aeriană sau terestră. Proiectul pentru efectuarea
lucrărilor de combatere aeriană se elaborează de către
inginerul de pază şi protecție ale pădurii a întreprinderii silvice, conform normelor. Proiectul este vizat de
către Inspectoratul Ecologic Raional, Centrul de sănătate publică raională și se verifică în cadrul Secției de
Protecție a Pădurilor a ICAS, după care este aprobat de
Directorul Agenției ”Moldsilva”.
Cererea pentru efectuarea licitației privind oferirea serviciilor avio și procurării produselor de uz fitosanitar
urmează a fi depusă din timp. Contractul cu compania
aviatică și procurarea produselor de uz fitosanitar urmează să se perfecteze până pe 20 martie. Până la 25
martie produsele de uz fitosanitar urmează să fie deja
la depozitul întreprinderii.
Lucrările de instalare și calibrare a echipamentului pentru stropire se efectuează din timp, în funcție de suma
temperaturilor pozitive. Pentru înregistrarea sumelor pozitive de temperatură pe suprafețele preconizate pentru
lucrări de combatere aeriană, până la 20 ianuarie urmează
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a fi instalați senzorii de temperatură. Preluarea datelor de
pe senzorii de temperatură se face odată la 5 zile până pe
15 februarie, după 15 februarie preluarea datelor se face
odată la 2 zile, iar după 20 martie în fiecare zi. Până pe 20
martie întreprinderile silvice urmează să fie dotate cu totul necesar, personalul încadrat în lucrările de combatere
aeriană urmează să treacă controlul medical și instructajul privind protecția muncii.
Înainte cu o săptămână de începerea lucrărilor de combatere aeriană urmează să fie stabilit numărul necesar
de piste de decolare (în funcție de mărimea suprafeței
preconizate).
5.2.2. Stabilirea perioadei pentru începerea lucrărilor de combatere
Prima acțiune de combatere urmează a fi efectuată la
începutul apariției în masă a adulților (gândacilor) de
S. fraxini pe frasin, până la depunerea în masă a ouălor.
Pentru stabilirea termenilor calendaristici de combatere, urmează a fi organizate observații fenologice privind
apariția și dezvoltarea adulților. Zborul adulților începe în perioada când suma temperaturilor pozitive este
de 150-200°C, ce corespunde decadei I-III a lunii aprilie. Baza nutritivă în această perioadă este în stadiul de
înmugurire, mugure verde și/sau începutul înfrunzirii.
În cazul apropierii sumelor pozitive de temperatură, ce
corespund începutului de zbor a adulților (gândacilor)
este necesar de a alege suprafețele în care se vor efectua observații fenologice privind faza de dezvoltare a
dăunătorului. Acestea pot fi arborete tinere în care va
fi posibilă colectarea (scuturarea) gândacilor în orele dimineții pe o pânză (pătură). În arboretele mature
vor fi aleși arbori model, pe care vor fi efectuate lucrări
de combatere cu preparate de uz fitosanitar din grupul
piretroizilor, cu ajutorul utilajului Swingfog. De fiecare
dată va fi ales un nou arbore model pentru tratare. În
ambele cazuri numărarea gândacilor se va efectua pe o
pânză (pătură). Pentru determinarea apariției în masă a
gândacilor este necesar de a se efectua lucrările respective de combatere zilnică cu utilajul Swingfog și/sau scuturarea arborilor tineri pe parcursul a două săptămâni
după începerea verii, în funcție de condițiile climaterice.
O altă metodă pentru aprecierea perioadei de zbor în
masă a adulţilor (gândacilor), poate fi utilizarea panourilor plastice pe care se va aplica adezivul, expuse în
punctele de observații fenologice. Din momentul determinării începutului fazei de zbor al gândacilor va fi necesară monitorizarea zilnică prin numărarea gândacilor
lipiţi și prin înlăturarea lor ulterioară de pe suprafața
panoului. Mărimea panoului cu clei va fi de 20x30 cm.
Panourile vor fi amplasate pe trunchiul arborilor la o
înălțime de minim 1,5 m.
Numărul punctelor de monitorizare pentru efectuarea observațiilor fenologice se alege astfel: 3 puncte de
observație la o pantă (partea superioară de mijloc și cea
inferioară), dar nu mai mult de 3 la un trup de pădure.
Pentru comoditatea și accesibilitatea efectuării lucrărilor respective, punctele de observație urmează a fi instalate în apropierea drumurilor forestiere sau liniilor
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parcelare. Punctele respective de observații fenologice
pot fi utilizate pentru determinarea eficacității lucrărilor îndeplinite.
A doua acțiune de combatere se efectuează în stadiul
larvar de dezvoltare a dăunătorului, orientativ în prima decadă a lunii mai. Baza nutritivă (frasinul) se poate
afla în stadiul de mugure verde, înfrunzire sau în stadiu de frunză desfăcută. Perioada efectuării lucrărilor
se determină în baza rezultatelor fenologice obținute
pe cele trei puncte de monitorizare. În arboretele tinere vor fi examinate ramurile pentru a observa apariția
larvelor. În arboretele mature, unde există posibilitatea,
se efectuează urcarea în coronament, cu ajutorul ghearelor, pentru preluarea ramurilor model şi analizarea
acestora. Lucrările de combatere se preconizează a fi
executate în momentul eclozării totale sau aproape totale a larvelor din ouă și prezența pe frunze a larvelor
de vârsta întâi, ce trebuie să fie mai mult de 80%.
5.2.3. Tehnologia de lucru
Ţinând cont de dificultatea reliefului, cel mai eficient ar
fi de efectuat lucrările de combatere cu ajutorul elicopterului echipat cu utilaj de stropire cu volum ultra redus.
De asemenea, este necesară echiparea fiecărui elicopter
cu GPS navigator specializat pentru lucrările de combatere aeriană, pe care urmează să fie stocată harta trupului de pădure, prelucrat și cu traseele încărcate.
Lucrările de combatere urmează să fie efectuate cu norma de consum a preparatelor din grupa piretroizilor:
Karate Zeon 5CS – 0,1 l/ha, s-au Sumi Alpha 5 EC – 0,25
l/ha. Norma de consum a substanței de lucru 10 l/ha
(Ann. 2016).
Pentru micșorarea evaporării substanței de lucru şi în
calitate de adjuvant se utilizează uleiul de floarea soarelui cu norma de consum 0,5 l/ha.
Lucrările de combatere aeriană urmează să fie efectuate respectând viteza de zbor de 100 km/oră şi înălțimea de zbor
deasupra coronamentului arborilor nu mai sus de 10-15 m.
Lucrările de combatere aeriană urmează să fie efectuate
dimineața sau, seara sau pe timp noros, viteza vântului
să nu depășească 5 m/s. În cazul utilizării preparatului Karate Zeon 5CS temperatura aerului pe perioada
efectuării lucrărilor de combatere aeriană nu trebuie să
depășească 25° C, iar în cazul preparatului Sumi Alpha
5 EC până la 20° C.
Pentru efectuarea lucrărilor de combatere în termen cât
mai scurt este necesar de calculat numărul elicopterelor
încadrate în procesul de lucru în funcție de suprafața
prelucrată. Reieșind din norma de consum a substanței
de lucru, norma optimă de consum pentru efectuarea
lucrărilor de combatere împotriva dăunătorului trombarul frunzelor de frasin este de 10 l/ha, productivitatea aparatului de zbor echipat cu utilaj de stropire cu
volum ultra redus (ULV) este de 240 ha/oră. Un trup de
pădure cu suprafața de până la 3000 ha poate fi prelucrat cu un singur aparat de zbor.
5.2.4. Determinarea eficacității de lucru
Determinarea eficacității primei acțiuni de combatere (pe adult)

Numărul punctelor pentru calcularea eficacității se
determină în funcție de suprafața prelucrată. La o
suprafață de până la 1000 ha numărul minim al punctelor de control ar trebui să fie de 3-6 instalații, pentru
suprafața de la 1001 la 2000 ha – 6-9 instalații, pentru
2001-3000 ha – 9-12 instalații și peste 3000 ha – 15-21
instalații. Punctele de control al eficacității urmează să
fie instalate în diferite locuri ale trupului de pădure şi să
fie amplasate transversal direcției de zbor. Este posibilă utilizarea punctelor de observație fenologică pentru
calcularea eficacității lucrărilor. Pentru accesibilitate şi
comoditate aceste puncte de control ale eficacității urmează să fie amplasate în apropierea drumurilor forestiere sau a liniilor parcelare.
În cazul utilizării utilajului Swingfog calcularea
eficacității se va efectua în două etape. Prima etapă se
va face la un termen de 2-3 zile până la începerea lucrărilor de combatere. Fiecare punct de control constă
din doi arbori model de frasin, amplasați în apropiere
unul de altul, sub coronamentul cărora vor fi instalate
suprafețe de priză din pânză (pături, stofe) în diferite
părți, în număr de 4 unități, cu mărimea de până la 0,5
m2 fiecare. Arborii din cadrul unui punct de control urmează a fi asemănători din punct de vedere al dezvoltării coronamentului şi infestării cu dăunători.
Prin intermediului utilajului Swingfog se efectuează
prelucrarea (stropirea) unui arbore model cu preparate
fitosanitare din grupul piretroizilor, scopul acestor lucrări fiind determinarea densității dăunătorilor adulți
(gândaci) până la efectuarea lucrărilor de combatere aeriană. Prelucrarea (stropirea) coronamentului arborelui
model se efectuează pe toată înălțimea arborelui (este
important ca la acesta să fie tratat coronamentul în totalitate, mai cu seamă partea superioară). Calcularea
numărului de dăunători adulți (gândaci) pe suprafețele
de pânză se va efectua după 24 ore după prelucrare
(stropire) şi va reflecta numărul dăunătorilor până la
combatere.
A două etapă de calculare a eficacității se va face după
efectuarea lucrărilor de combatere aeriană a adultului
(gândacului) în aceleași puncte de control, însă pe al
doilea arbore model, sub coronamentul căruia au fost
instalate porțiuni de pânză până la efectuarea lucrărilor
de combatere. Prima numărare a gândacilor căzuți se va
efectua după 24 ore de la prelucrare (stropire). Deoarece
căderea la sol a gândacilor se poate prelungi, numărările ulterioare se vor efectua la un interval de o zi, până se
va observa încetarea căderii insectelor, dar nu mai mult
de 7 zile. Numărul gândacilor morți se însumează şi se
recalculează la 1 m2.
Eficacitatea se calculează după formula:
Ef =
unde:
D1 – este densitatea ecologică a gândacilor obținuți în
rezultatul stropirii cu utilajul Swingfog la 1 m2 până la
efectuarea lucrărilor de combatere aeriană;
D2 – densitatea ecologică a gândacilor morți după combatere la 1 m2.
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În lipsa utilajului SWINGFOG, determinarea eficacității
tehnice a primei combateri asupra adultului nu este
posibilă. În cazul respectiv se efectuează numărarea
mortalității gândacilor morți conform punctelor de
control al eficacității mai sus menționate. Această numărare se va efectua într-o singură etapă – peste 24
ore după efectuarea lucrărilor de combatere aeriană. Se
ia în calcul numărul dăunătorilor căzuți și din aceștia
ponderea (%) celor morți.
Determinarea eficienței celui de-al doilea tratament asupra
stadiului larvar
Numărul punctelor de control a eficacității se reduce
din cauza preluării ramurilor-model din coronamentul
arborilor. Numărul minim pe suprafața de lucru este de
3 exemplare.
Numărarea larvelor pentru definirea eficienței tehnice
se efectuează în două etape.
În prima etapă lucrările se efectuează la un interval de
1-2 zile până la începerea lucrărilor de combatere. În
etapa a doua lucrările se efectuează după 2-3 zile după
efectuarea lucrărilor de combatere.
Pentru determinarea eficacității tehnice a lucrărilor
efectuate pe suprafețele tratate se aleg arbori model
(la care e posibilă cățărarea în coroană). Cu ajutorul
ghearelor se urcă în coronament şi, din partea inferioară s-au de mijloc a coroanei fiecărui arbore model, se
extrage o ramură model ce ajunge la periferia coroanei,
după care ramura respectivă se lasă atent la sol pentru a
nu scutura larvele, după care ramura se pune pe o pânză
albă. Pentru numărare se extrag ramuri model cu diametrul de 2-3 cm.
Pe ramurile model sunt numărate toate larvele vii și
toți mugurii desfăcuți (puncte de creștere). În afară de
acestea se determină structura pe vârste a larvelor. În
baza rezultatelor obținute se determină densitatea ecologică a larvelor la 100 puncte de creștere. După efectuarea lucrărilor de combatere pe aceiași arbori model se
preiau din nou ramuri model şi se numără larvele vii,
precum şi punctele de creștere. Având rezultatele numărării larvelor şi punctelor de creștere se determină
densitatea ecologică a larvelor la 100 puncte de creștere
înainte și după tratarea arboretelor. Pentru aceasta se
utilizează formula:
D=
unde:
D – densitatea ecologică a larvelor la 100 puncte de
creștere;
No – totalul larvelor numărate;
Pc – totalul punctelor de creștere numărate.
Eficiența a fost calculată utilizând următoarea formulă
(Ebbot):
Ef =
unde:
D1 – densitatea ecologică a larvelor la 100 puncte de
creștere până la prelucrarea (tratarea) arboretelor;
D2 – densitatea ecologică a larvelor la 100 puncte de
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creștere după efectuarea lucrărilor de combatere.
Determinarea finală a eficacității tehnice în urma celor două tratamente se face prin două metode: i) numărarea coconilor trombarului frunzelor de frasin pe
suprafețele de probă 0,125 m2 după împuparea dăunătorului în anul prelucrării (aproximativ la mijlocul lunii
iunie) şi ii) compararea acestor rezultate cu rezultatele
numărării coconilor în aceleași subparcele în anul tratamentului precedent. Eficacitatea tehnică se determină
conform formulei lui Ebbot.
Evaluarea eficacității tehnice în urma utilizării preparatelor de uz fitosanitar se efectuează conform următoarei scări numerice:
»» 90-95% – satisfăcătoare;
»» 96-98% – bună;
»» >98% – excelentă.
5.2.5. Tehnica securității și măsurile de carantină
Populația locală urmează să fie informată cu o decizie
specială emisă de către consiliul raional, referitoare la
efectuarea lucrărilor de combatere aeriană şi prin intermediul mas-media nu mai târziu de 10 zile înainte de
începerea lucrărilor.
Pentru prevenirea intoxicării albinelor stupii urmează
să fie scoși din cadrul arboretelor tratate la o distanță
de 4-5 km pentru o perioadă de 4-5 zile. În cazul în
care stupii nu pot fi transportați, aceștia urmează să fie
închiși asigurând o ventilare şi alimentare corespunzătoare. Cu privire la lucrările de combatere ce urmează
să aibă loc, toți apicultorii urmează să fie informați şi
respectiv să semneze fișa de avertizare respectivă.
Arboretele preconizate pentru prelucrare (tratare), pistele de decolare, precum şi terenurile adiacente la o
distanță de 500 m se declară zonă de carantină pe perioada lucrărilor de combatere aeriană şi timpul necesar
după aceasta, în care se interzice prezența persoanelor
străine ce nu au nicio atribuţie la lucrările respective,
păscutul animalelor, colectarea ciupercilor, fructelor și
plantelor medicinale. Pe toate drumurile din apropierea
pistelor de decolare și a arboretelor tratate, urmează să
fie instalate semne de avertizare (Ann. 1972).
Conform Registrului de Stat al Produselor de Uz fitosanitar și al Fertilizanților, permise pentru Utilizare în
Republicii Moldova, termenul după care este permis accesul în terenul tratat, pentru efectuarea lucrărilor (mecanizate), în cazul preparatului Karate Zeon 5CS este de
4 zile, pentru Sumi Alpha 5 EC – fără limite, iar pentru
păscutul vitelor și cositul – fără limite (Ann. 2016).
În cazul lucrărilor cu utilizarea preparatelor de uz fitosanitar din grupa piretroizilor, echipa de muncitori
încadrați la lucrările de combatere aeriană, precum şi
muncitorii ce stropesc arborii model cu ajutorul utilajului SWINGFOG, în mod obligatoriu urmează să fie
asigurați cu un set complet de echipamente individuale
de protecție, care constă din:
1. Combinezon din materiale impermeabile, cu o cusătură dură.
2. Respirator dotat cu un cartuș de gaz marca "A" cu
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care se acoperă toată fața.
3. Ochelari de protecție ermetici, de tip monobloc.
4. Mănuși tehnice de cauciuc (utilizarea mănușilor simple sau medicale e interzisă).
5. Cizme de cauciuc.
Simptomele de intoxicație cu piretroizi sunt: salivare sporită, dureri de cap, dureri de burtă, gust de vomă în gură,
senzație de vomă pe perioada mesei şi în timpul fumatului. În cazul unei intoxicații mai puternice simptomele sunt: afectarea coordonărilor de mișcare, tic nervos,
mers clătinat, închiderea involuntară a pleoapelor. În
cazul intoxicației periculoase pentru viață apar: convulsii, pierderea cunoștinței, maxilarul poate să atârne
și limba să cadă.
Măsuri de prim ajutor
În cazul oricărui tip de intoxicație cu piretroizi persoanei intoxicate este necesar să-i fie acordat primul ajutor medical, ce include: un pahar de apă şi 15 pastile de
cărbune activ şi transportul imediat la cel mai apropiat
punct medical. În cazul unei intoxicații mai puternice,
doza de cărbune activ se dublează. Alte măsuri constau
în:
a. în cazul opririi respirației: se administrează amoniac
pentru a mirosi;
b. în cazul contactului insecticidului pe piele: se spală
bine cu jet de apă locul;
c. în cazul intrării insecticidului în ochi: se spală intens
cu apă sau cu 2% soluție de bicarbonat de sodiu;
d. în cazul înghițirii insecticidului (în tractul gastrointestinal): se administrează persoanei intoxicate câteva pahare de apă (de dorit călduță) sau soluție de
hidroxid de mangan și potasiu și se provoacă voma,
după care se oferă 15 pastile de cărbune activ, iar
pacientul este transportat la cel mai apropiat punct
medical;
e. în cazul sângerărilor de piele: se aplică tampoane
muiate cu peroxid de hidrogen; în cazul sângerărilor
nazale: persoana intoxicată urmează să fie culcată
orizontal, se aplică comprese reci pe nas şi partea
din urmă a capului, iar în nas se introduc tampoane
umectate în peroxid de hidrogen.
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Abstract

Preliminary recommendations on ash forests protection against Stereonychus fraxini De Geer
One of the most harmful defoliating insects on ash species in the Republic of Moldova is the ash weevil
(Stereonychus fraxini De Geer). Due to the frequent occurrence of the ash weevil outbreaks in the last 5-6 years
research of the biology of this insect has been initiated. The aim was to study the less known parts of insect
biology, such as the insects development in time in natural conditions, the duration of the embryonic, larval
and pupal development, the amount of food consumed by larvae and adults and the protection metods. The
research was carried out by the Forest Protection Station (1985-1989) and the Forest Protection Section in
Telenești Forest Entreprise (2018) have been used in the elaboration of these recommendations. This research
was carried out by observation on top branches, every 2 days during the spring. Results are showing that
overwintered adults become active from the beginning of the April until the end of May. Embryonic development
was in range from 9 to 11 days. First larvae were found on leaves in the third decade of April, and the last are
observed in the first decade of June. Adults of new generation occur in the same year from the beginning of
the first decade of June to the beginning of July, and immediately after eclosion starts with additional feeding
for overwintering. The complex biology of this pest requires a very effective monitoring of its occurrence and
development to provide effective control measures.
Keywords: ash weevil, control, chemical treatment, protected area.
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Păduri parc

OPINII PRIVIND „PARCUL MEMORIEI NAȚIONALE”
VALENTIN BOLEA

1. Perspectivele Parcului Memoriei
Naționale

Marea Unire din 1918 s-a realizat prin sacrificiul a
335.000 soldați ai armatei române, căzuți în primul
război mondial. În amintirea acestor eroi, Consiliul
Județean Vrancea (coordonator), împreună cu Antena
3 (partener inițiator), Ministerul Apărării Naționale,
Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA și Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (parteneri) au lansat proiectul Parcului Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie
și demnitate” RoMândria.
Conform tabelelor de producție, pentru stejar din
sămânță, clasa de producție relativă a III-a (Giurgiu et
Drăghiciu 2004), din cei 335.000 puieți plantați, după
eliminarea naturală și lucrările de îngrijire (arboretul
după intervenții), teoretic, vor rămâne 146100 stejari la
25 ani și 23025 stejari la 120 ani. Pentru ca la vârsta de
120 ani să fie 335.000 stejari este nevoie de plantarea
unei suprafețe totale de 1100 ha (335000 ex : 307 ex/
ha = 1091,2 ha) în următorii ani.
Pentru realizarea acestui țel nobil, atât sub aspectul
respectului față de istoria națională cât și față de mediul din România (prin creșterea ponderii pădurilor)
sunt necesare mai multe măsuri tehnice:
»» controlul anual riguros al împăduririlor efectuate pe
cele 1100 ha (inventarierea puieților pe categorii –
sănătoși / uscați) (Norma 7/2000);
»» biomonitorizarea stării de sănătate printr-un sistem
modern;
»» tratarea puieților bolnavi, atacați de insecte ori
vătămați prin pășunat (Norma 6/2003);
»» executarea la timp a lucrărilor de întreținere, a degajărilor, curățirilor și răriturilor (Norma 2/2000).

2. Compoziția pădurii – parc

Alegerea stejarului pedunculat (Quercus robur) ca specie
simbol pentru crearea Parcului Memoriei Naționale, în
zona de câmpie de la Mărășești, este bine justificată,
atât ca simbol cât și din punct de vedere silvic:
»» constituie cea mai valoroasă specie forestieră, prin
longevitatea și durabilitatea lemnului excepționale
(Furdui et Fekete 2009, Beldean et Timar 2010);
»» este capabil să formeze ecosisteme cultivate, stabile,

apte pentru îndeplinirea unui complex de funcții economico-sociale (Ursu et Cuza 2014, Löf et al 2016);
»» alcătuiește păduri de o măreție deosebită (Georgescu
et Morariu 1948);
»» reprezintă o specie simbol al silviculturii;
»» în zona de câmpie, în amestec cu alte specii formează
tipuri de pădure superioare sub raportul funcțiilor de
protecția mediului înconjurător, al funcțiilor igienico-sanitare, peisajistice, turistice, artistice, recreative și de asigurare a condițiilor de odihnă (Pașcovschi
et Leandru 1958);
»» stejarul și alte cvercinee xerofite sunt cele mai rezistente specii din Europa la schimbările climatice
(Hanewinkel et al 2012).
Având în vedere că arboretele de stejar pedunculat, în
condițiile staționale foarte favorabile ecologiei speciei, pot produce la vârtsa exploatabilității absolute
10-15 m3/an/ha și 7-9 t/an/ha masă lemnoasă și că în
accepțiunea taxelor forestiere din 1976, stejarul se situează în fruntea speciilor, V. Giurgiu (1976) considerând că: “stejarul este cea mai valoroasă specie forestieră, fiind capabilă să constituie ecosisteme stabile, de
o excepțională polifuncționalitate economico-socială”.
În perioada de uscare intensivă a cvercineelor (19451961) au fost afectate îndeosebi arboretele pure și rare
de stejar pedunculat (Marcu et al 1966).
Majoritatea stejarului pedunculat din țară (80%) vegetează în arborete amestecate. Amestecurile de stejar cu
alte foioase, de tipul șleaurilor de câmpie (cu carpen, jugastru, tei ș.a.) și a șleaurilor de luncă (cu frasini, ulmi,
anini și sălcii), sunt categoric superioare altor tipuri de
pădure din zona de câmpie sub raportul funcțiilor de
protecție a mediului asigurate (Giurgiu 1976), fiind cele
mai stabile ecosisteme (mai ales când formează arborete închise, având un al doilea etaj de carpen și un subarboret bine constituit) (Pașcovschi et Leandru 1958,
Giurgiu 2002, Leandru 2011).
Având în vedere schimbările climatice, ce se fac deja
simțite în zona parcului (Rigling et al 2013, Simota et
al 2014, Barbu et al 2016, Nealdecov 2016), cât și rezultatele experimentelor instalate în regiunile calde și
secetoase (Chira et al 1995, Cuza 2009, Chesnoiu 2017,
Constandache et al 2017), la completarea plantațiilor
de stejar se vor avea în vedere: stejarul brumăriu, stejarul pufos, Quercus virgiliana, frasinii pubescenți,
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mojdreanul, vișinul turcesc, cărpinița, alunul turecsc,
părul dobrogean, cât și arbuști termofili și xerofiți (păducel, corn, salbă râioasă, lemn câinesc, dârmox). Introducerea acestor specii în formula de împădurire a viitoarelor plantații sau introducerea lor prin completări
în plantațiile pure executate, vor contribui la creșterea
rezistenței și stabilității plantațiilor (Doniță 2008).

3. Organizarea teritoriului

Proiectarea parcului încredințată unor instituții de
cercetare și/sau învățământ pentru arhitectură (în
consorțiu cu cele de profil silvic) este un demers care
va asigura:
»» amplasarea judicioasă a aleilor cu stejar roșu, arțar și
tei, care ar aminti mereu de sacrificiul eorilor căzuți
în luptă;
»» dublarea aleilor de rigole pentru scurgerea apei, garduri vii de sânger și cimișir, amplasarea de bolți
cu iederă, curpen și viță canadiană (Parthenocysus
quinquefolia) la intersecția aleilor;
»» crearea unor pâlcuri de sălcii plângătoare, dud alb
var. pendula sau arbuști (ex. dracilă).
Aceste alei și pâlcuri vor delimita o serie de parcele, fiind utile atât d.p.d.v. estetic cât și silvic, pentru evidența
(MS 1987):
»» reușitei anuale a împăduririlor;
»» inventarieri anuale a numărului de stejari pe
proveniențe și starea fitosanitară;
»» completărilor necesare, în cazul pierderilor cauzate
de secetă, boli și alți factori dăunători.
Pășunatul în plantațiile și pădurile de stejar contribuie la înrăutățirea condițiilor staționale și are consecințe
negative asupra reușitei plantațiilor, echilibrului ecologic,
productivității și calității arboretului, precum și asupra
proceselor de regenerare naturală. De aceea, un factor hotărâtor pentru evitarea vătămărilot cauzate de pășunat
îl constituie șanțul de minim sanitar, dublat de plantarea unui gard viu de glădiță (Norma 6/2000). Șanțul de
minim sanitar se întrerupe numai la intrare, unde va fi o
poartă cu denumirea parcului: Parcul Memoriei Naționale.
În patru puncte reprezentative sub aspectul fertilității
și asigurării cu apă a solului, se vor preleva probe de sol
care vor fi analizate.
Parcul Memoriei Naționale ocazionează crearea unui
bloc demonstrativ pentru cultura și regenerarea stejarului, care să beneficieze de cunoștințele tuturor
specialiștilor din România, de la academicieni, profesori, cercetători, ingineri silvici din toată țara și care să
înmănuncheze experineța acumulată la instalarea grădinilor și parcurilor dendrologice de la Hemeiuși, Simeria, Pădurea Verde, Mihăiești, Snagov, Baia Mare, Alba
Iulia, grădinilor și parcurilor botanice de la București,
Cluj, Iași etc. (Mihalache 1989, Coandă et Radu 2006,
Stuparu et al 2010).
Crearea acestui parc se va înscrie în binecunoscutele expresii: “Codru-i frate cu românul”, “voinic verde ca stejarul”, “din stejar, stejar răsare” etc. Și va permite intensificarea propagandei silvice în vederea creșterii dragostei
și respectului populației față de pădure și formarea unei
opinii de masă favorabilă conservării și apărării pădurii.
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În acest sens se propune organizarea unui schimb de
experiență național: Mărășești – Hemeiuși – Simeria – Mihăești – Cluj – Baia Mare, cu care ocazie să se
elaboreze un program de perfecționare a lucrărilor de
împădurire, completare și îngrijire a Parcului Memoriei
Naționale, ca unitate model de gospodărire.
Extinderea anuală cu câte 75 ha va fi binevenită nu
numai pentru mărirea ponderii pădurilor ci și pentru
creșterea suprafețelor cu stejar pedunculat, chiar pentru evitarea “dispariției din pădurile noastre” (Giurgiu
1976) a acestei specii emblematice, care se află ca pondere mult după gorun și chiar după cer (Giurgiu 1976).

4. Crearea unui sistem modern de
supraveghere a stării de sănătate a
plantației și arborilor

Reușita plantației pentru Parcul Memoriei Naționale
depinde în primul rând de reducerea poluării cu:
»» dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), amoniac
(NH3), pulberi sedimentabile (CMA 17 g/mp/lună)
(Anon. 2011);
»» reziduuri din industria chimică (fosta Chimica
Mărășești a activitat încă din anii 1880) și alte
activități industriale; de exemplu în incendiul din
2018 din fosta fabrică Chimica Mărășești au ars cca
4,6 t sulf pulbere (ISU Vrancea, 2018);
»» reziduuri din activitatea agricolă și zootehnică (CL
Mărășești, 2011);
»» reziduuri menajere;
»» poluanți de la circulația pe drumurile publice.
Cele mai sigure căi de reducere a efectelor poluării asupra vegetației forestiere sunt:
»» detectarea poluării prin simptome foliare (Bolea și
Chira 2009);
»» evaluarea nivelului de poluare prin analize foliare;
»» biosupravegherea calității aerului în timp și spațiu
printr-o rețea de arbori indicatori;
»» compararea calității aerului din Parcul Mărășești cu
cea din parcurile dendrologice Simeria, Hemeiuși,
Baia Mare (Șesul Băii).
Concomitent cu modernizarea metodelor de supraveghere a stării de sănătate a puieților și arborilor, se vor
perfecționa și metodele de combatere a bolilor și dăunătorilor pădurii, prin înlocuirea pesticidelor toxice, reducerea cantităților folosite și extinderea folosirii biopreparatelor (Rang et al 1995, Ciornei et al 2008, Fătu et al
2015, Nețoiu et al 2017).
Supravegherea în timp și spațiu a peisajelor, prin proiectarea, localizarea, descrierea și fotografierea celor mai
reprezentative peisaje din Parcul Memoriei Naționale.

5. Plantarea stejarului

Plantarea se face în gropi de 40x40x30 cm, executate
în teren bine mobilizat. Este recomandat ca puieții de
stejar să aibă grosimea minimă de 8 mm la colet (STAS
1347/2004). Din precauție, dacă se plantează pe timp
secetos sau în zone de silvostepă, se poate recurge la receparea puieților după plantare (Chira et al. 1995).
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Plantarea efectuându-se în terenuri unde nu au mai fost
păduri, se recomandă micorizarea puieților (Abrudan
2006, Fodor 2013), prin aplicarea de pământ micorizat,
la care se adaugă în cantități egale îngrășăminte organice (compost sau gunoi de grajd bine fermentat). În total,
pe fundul gropilor se asigură 100-150 g pământ micorizat și îngrășat (30-50 kg/ha). Un astfel de material de
împădurire, dispunând de micorize active și rezerve de
hrană, rezistă mai bine la secetă (Bonneau 2011).

6. Aplicarea lucrărilor de completare,
întreținere și îngrijire

Pe cele 75 ha plantate cu stejar pur, completările se vor
face cu speciile de amestec (tei, frasin, ulm), cu specii de
stimulare (carpen, jugastru) și cu arbuști bine adaptați
la căldură și secetă, care vor conferi rezistență și stabilitate șleaului.
În anii următori, se vor planta cele 1025 ha, folosind formula completă a șleaului: 40ST (STb,STp,STr) 10PAmFR
15CA 35Arb. Speciile arborescente cu creștere mai rapidă (stejarul roșu etc.) se vor introduce numai prin completări, la câțiva ani după plantarea stejarului pedunculat, pentru a se evita copleșirea acestuia.
Stejarul va fi plantat grupat cu speciile principale și
împreună vor fi plantate intim cu speciile de stimulare și arbuștii. Prezența arbuștilor stimulează creșterea
stejarului în primii ani, împiedică instalarea vegetației
erbacee, contribuie la structurarea și afânarea solului,
grăbește realizarea stării de masiv, menține o umiditate
mai mare în stratul superior al solului, îmbogățește solul în humus (Holonec et Vlașin 2013, Palaghianu 2015).
Pentru a elimina efectele uscăciunii, insolației și buruienilor se fac lucrări de întreținere prin mobilizarea
solului (arăturii), prin prășiri și pliviri printre rânduri,
până la realizarea stării de masiv. Prin completări cu
stejar roșu, specii de amestec și împingere, precum și cu
arbuștii, prin aplicarea unor lucrări de îngrijire adecvate, poate fi realizată, cu timpul, o structură de șleau, cu
procent ridicat de stejar pedunculat.
În funcție de natura lor, lucrările de îngrijire, degajări,
curățiri și rărituri se execută după închiderea stării de
masiv, vor avea o periodicitate de 3-8 ani, concentrat
și succesiv, pe grupe de parcele, asigurându-se astfel
liniștea necesară parcului și faunei cinegetice (Florescu
et Nicolescu 1996).
În faza de desiș se vor executa degajări energice, în vederea împiedicării colpeșirii stejarului pedunculat de către
specii mai repede crescătoare (arbuști, carpen etc.).
În faza de nuieliș se vor extrage exemplarele bolnave
sau atacate de insecte sau care împiedică dezvoltarea exemplarelor de calitate superioară, urmărind în
permanență asigurarea unui procent de 40% de stejar.
La vârsta de 20-40 ani, când stejarul a atins stadiul de
păriș, acesta are nevoie mai mare de spațiu, de lumină,
ca să vegeteze bine, să se dezvolte și să nu dea naștere la
crăci lacome, drept pentru care se intervine cu rărituri
îndrăznețe. Prin aceste rărituri se mențin elementele de
viitor (stejarul și speciile valoroase – frasin, tei, paltin),
se menține subarboretul și etajul al doilea care protejează solul și umbresc trunchiurile speciilor principale.

Prin aplicarea răriturilor, pentru satisfacerea nevoilor
de lumină ale stejarului, consistența arboretului poate
fi coborâtă la 0,8 în stadiul de păriș și 0,7 în stadiul de
codrișor, cu condiția de a menține subarboretul și etajul
al doilea (Haralamb 1967, Vlad et al 1997).

7. Propuneri

Pentru îndeplinirea funcțiiei simbolice de “memorie
națională” pe o durată cât mai mare de timp este indicată realizarea unui șleau de stejar pedunculat, care are
o stabilitate mult mai mare față de un stejăret pur în
zona aridă a Câmpiei Siretului Inferior.
Având în vedere că fenomenul de uscare a stejarului
apare în condițiile dezechilibrului ecologic al ecosistemelor forestiere, determinat de modul de gospodărire
aplicat, de extremele climatice, defolieri puternice sau
de un complex de factori perturbatori (Marcu et al 1966,
Dănescu et al 2011, 2015, Barbu et al 2016, Șimonca et
al 2017) se va acorda o atenție deosebită asigurării:
»» participării în compoziție a 40 % stejarilor (stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pubescent);
»» structurii corespunzătoare;
»» menținerii unei consistențe ridicate a arboretului/
parcului;
»» evitarea pășunatului;
»» monitorizarea și combaterea la timp a insectelor și
bolilor vătămătoare;
»» zonării funcționale pentru protecția mediului înconjurător (diminuarea procesului de stepizare, reducerea poluării etc.);
»» conducerea pădurii-parc până la limita fiziologică a
stejarilor.
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Abstract

Opinion on the “National Memory Park”
The “National Memory Park” was established in 2018, in Mărășești, on 75 ha, by planting 335000 common
oaks – reprezenting the aproximative number of Romanian soldiers died in the First Wold War. Mentaining the
same number of oaks in the plantation at least 120 years is not possible due to the natural forest competition.
Therefore, to have after one century 335000 old oaks it is neccesary to plant 1100 ha. To achieve the nobil
scopes, taking into consideration both the national history and rising people awarness on the necessity of
increasing oak forest area in Romania, the final plantation will be managed by regular silvicultural works
(seedling survival checking, substituting the losses, monitoring of the tree health status, tending opperations,
controlling the defoliators and other perturbing factors, etc.).
Keywords: oak, forest park, Romanian independence centenary.
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Geomatică forestieră

IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR GRUPE
DE SPECII FORESTIERE UTILIZÂND DATE LIDAR
AEROPURTAT ȘI IMAGINI AERIENE MULTISPECTRALE
ÎNREGISTRATE DE AVIOANE FĂRĂ PILOT
BOGDAN APOSTOL, ADRIAN LORENȚ 1 , ECATERINA NICOLETA APOSTOL,
MARIUS PETRILA, VLADIMIR GANCZ

1. Introducere

Tehnicile de teledetecție cu senzori pasivi (radiație electromagnetică, provenită de la Soare) și cele cu senzori
activi (radiație emisă de dispozitiv provenită de la o
sursă artificială) sunt din ce în ce mai des utilizate în
domeniul silviculturii, în general, și pentru evaluarea
resurselor forestiere pe spații mari, în mod particular,
contribuind la îmbunătățirea calității decizionale precum și la asigurarea unui management sustenabil al
ecosistemelor forestiere.
Cercetări referitoare utilizarea teledetecției cu senzori
pasivi evidențiază importanța acesteia pentru identificarea coroanelor individuale ale arborilor, separarea
principalelor grupe de specii, determinarea structurii
orizontale a arboretelor (Gancz et al 2005, Gómez et al
2012, Vorovencii & Muntean 2012), precum și pentru
detectarea schimbărilor de vegetație ce apar ca urmare
a influenței unor factori biotici, respectiv abiotici (Bârnoaiea 2011, Griffith et al 2013, Vorovencii & Iordache
2013, Vorovencii 2014, Gancz et al 2014).
Imagini de înaltă rezoluție spațială și radiometrică provenite de la sateliții comerciali sunt disponibile în mod
continuu pe piața de profil, costul lor fiind unul destul
de ridicat. Acest neajuns poate fi substituit prin utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV�) care împreună
cu senzori pasivi de teledetecție constituie o alternativă
mai eficientă față de sursele optice convenționale, cum
ar fi platformele satelitare și cele aeriene pilotate.
Utilizarea dronelor poate oferi imagini aeriene cu
rezoluții spațiale extrem de ridicate (mai mici de 10
cm), timpi reduși de revizitare ale aceleiași suprafețe,
precum și cu costuri operaționale scăzute (Chianucci et
al 2016).
Deși dronele pot ocupa o nișă operațională (de exemplu
pot furniza date detaliate pe suprafețe mici), acestea

1

sunt încă considerate experimentale și până în prezent
nu pot oferi platforma aeriană stabilă necesară pentru
a obține în mod eficient date sistematice, robuste și calibrate pentru utilizarea acestora în cadrul inventarelor
forestiere (White et al 2016).
Totuși rezultatele cercetărilor efectuate de Torresan et al
(2017) susțin faptul că majoritatea aplicațiilor UAV utilizate în cercetarea forestieră, și-au dovedit eficiența în
obiective precum estimarea parametrilor dendrometrici
ai arborilor și arboretelor, cuantificarea spațială a golurilor apărute în arboret, estimarea compoziției arboretelor.
Mohan et al (2017) au utilizat modelul digital al coronamentului derivat din imagini UAV pentru a identifica
automat arborii individuali într-o pădure de conifere,
obținând o acurațete a clasificării de 86%.
Studiul efectuat de Thiel et al (2016) susține faptul că
utilizarea imaginilor UAV prin comparație cu cea a
datelor LiDAR, poate fi considerată o alternativă mai
puțin costisitoare, în special în cazurile în care sunt
necesare achiziții frecvente de astfel de date. Utilizând
atât imagini UAV cât și date LiDAR pe o zona împădurită de patru hectare, autorii studiului au obținut o rată
de detectare a arborilor individuali mai ridicată cu 15%
prin utilizarea imaginilor UAV, comparativ cu cea a datelor LiDAR, fapt explicat de nivelul mai ridicat de detalii furnizat de norul de puncte UAV.
În cadrul unor cercetări efectuate de Franklin & Ahmed
(2018), este reliefată importanța utilizării imaginilor
înregistrate cu ajutorul UAV și performanțele analizei
bazată pe obiecte (Object-Based Image Analysis – OBIA)
pentru identificarea și separarea coroanelor arborilor.
Analiza imaginii bazată pe obiecte are la bază procesul
de segmentare a imaginii, prin care se grupează cognitiv pixeli cu aceleași tonuri și aranjare spațială în obiecte de imagine relevante informatic și care corespund
entităților din lumea reală (Mallinis et al 2008).

autor corespondent
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Cercetări efectuate de Tiede et al (2008) susțin faptul că
utilizarea atât separată, dar mai ales integrată a datelor LiDAR aeropurtat și a celor provenite de la senzorii
optici de foarte înaltă rezoluție spațială oferă premisele
pentru identificarea individuală a obiectelor prin metoda OBIA.
În acest context, obiectivele studiului au constat în
testarea posibilităților de identificare automată a principalelor grupe de specii (ex. rășinoase, foioase) prin
utilizarea metodei de clasificare supervizată OBIA a
imaginilor de ultra-înaltă rezoluție spațială înregistrate
cu ajutorul aparatelor fără pilot (UAV), precum și evaluarea acurateței acestor clasificări.

aleasă pentru desfășurarea cercetărilor se încadrează
în limitele teritorial – administrative ale Bazei Experimentale (BE) Caransebeș, Unitatea de Producție (UP)
6 Cuntu. Conform Amenajamentului în vigoare (ediția
2016), pădurile din cadrul acesteia formează un trup
compact, fiind administrate în totalitate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
(INCDS) ,,Marin Drăcea”, iar suprafața fondului forestier este de 4098,26 ha, dintre care 4040,23 ha reprezintă
terenuri acoperite cu pădure (Cojoacă 2016).
Un criteriu important care a contribuit la alegerea zonei
pentru desfășurarea cercetărilor l-a constituit disponibilitatea datelor geospațiale pentru zona respectivă, în
special a datelor LiDAR aeropurtat, achiziționate pen2. Locul cercetărilor și materialele
tru întreaga suprafață a UP 6 cu prilejul desfășurării
unor cercetări anterioare.
utilizate
Astfel,
în cadrul UP 6 Cuntu au fost amplasate trei
Cercetările efectuate în cadrul prezentului studiu au fost
suprafețe
de cercetare cu mărimea de 1 ha (100 X
amplasate în păduri de amestec situate în zona Muntele
100
m)
fiecare,
în arborete echiene sau relativ echieMic, în bazinul superior al râului Sebeș, pe văile râurilor
ne,
reprezentative
de amestec cu rășinoase și foioase
Cuntu și Craiu. Din punct de vedere administrativ, zona
(suprafețele de cercetare 41, 44 și respectiv 38) (Fig. 1).

Fig. 1. Localizarea cercetărilor în cadrul BE Caransebeș, UP 6 Cuntu – suprafețele de cercetare 41, 44 și respectiv 38

Pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul studiului au
fost utilizate:
Date LiDAR aeropurtat (ALS2) înregistrate în anul
2015, de către un scanner LiDAR aeropurtat, RIEGL
Q780 (densitatea medie a punctelor laser a fost de 5-8
puncte*m-2).
Imaginile aeriene de ultra-înaltă rezoluție spațială au
fost înregistrate cu ajutorul dronei eBee RTK (Fig. 2a)
echipată cu un senzor (cameră fotografică) de tip frame
(cadru). Planul de zbor (Fig. 2b) a fost realizat la birou și
a fost implementat cu ajutorul unui computer portabil
care trimite datele la pilotul automat printr-un sistem
de telemetrare. Imaginile aeriene au fost achiziționate
cu prilejul desfășurării unor cercetări anterioare.

b
a
2
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ALS – Airborne LASER Scanner (scanner LASER aeropurtat)

Fig. 2. a) Dronă eBee RTK; b) plan de zbor pentru acoperirea
suprafeței de 760 ha din cadrul UP 6 Cuntu
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Astfel, au fost executate două zboruri fotogrammetrice, acoperind o suprafață de peste 760 ha din cadrul
UP 6 Cuntu. Primul zbor a fost efectuat în anul 2016,
aerofotografierea realizându-se cu o cameră digitală
Canon S110RGB, care are o rezoluție de 12 megapixeli și 3 benzi spectrale (albastru, verde și roșu) (Fig.
3a). Al doilea zbor a fost efectuat în anul 2017, camera
utilizată fiind de această data de tip Canon S110 NIR
cu aceeași rezoluție, dar care înregistrează imagini în
infraroșu(IR) color (benzile spectrale: verde, roșu și
IR apropiat) (Fig. 3b). Pentru înălțimea de zbor aleasă,
imaginile obținute au prezentat o rezoluție geometrică
medie de 15 cm, pentru zborul efectuat în anul 2016,
respectiv de 17 cm, pentru cel din 2017.
Înregistrări GNSS (Global Navigation Satellite System
– sistem de navigaţie global cu ajutorul sateliților) ale coordonatelor absolute ale suprafețelor de cercetare prin
utilizarea unui receptor de tip Trimble GeoXH echipat
cu antena externă Zefir II.
Programe informatice specifice procesării datelor de
teledetecție, precum și a analizei geospațiale a acestora
(QCoherent LP360, Agisoft Photoscan, e-Cognition și respectiv ArcGis).

a)

b)

Fig. 3. Caracteristici spectrale ale camerei aeropurtate Canon S110
RGB (a), Canon S110NIR (b) (după SenseFly 2014)

3. Metoda de cercetare

În vederea obținerii de date dendrometrice corespunzătoare din punct de vedere al preciziei şi utilizarea acestora ca date de referinţă pentru validarea rezultatelor obţinute din prelucrarea şi procesarea datelor de teledetecţie
au fost efectuate măsurători cu ajutorul echipamentului

FieldMap în cele trei suprafețe experimentale.
Astfel, arborii din cadrul suprafeţelor de cercetare au
fost inventariaţi cu ajutorul echipametului FieldMap
înregistrându-se direct poziţiile acestora, proiecţiile
coroanelor, precum şi unele date descriptive cum ar fi
poziția acestora în arboret (clasa Kraft sau etajul). Înălţimile arborilor au fost măsurate cu dendrometrul cu
ultrasunete de tip Vertex IV, iar diametrele arborilor
au fost măsurate cu ajutorul clupei electronice. Pentru
determinarea coordonatelor absolute ale suprafețelor
de cercetare s-a optat pentru măsurarea unui colț al
fiecărei suprafețe cu ajutorul receptorului GNSS de
tip Trimble GeoXH echipat cu antena externă Zephyr
II. Măsurătorile astfel obținute au fost corectate prin
metoda corecției diferențiale, utilizând stațiile permanente din cadrul Rețelei Europene de Referință EUREF
(European Reference Frame http://www.epncb.oma.
be/_networkdata/stationmaps.php).
Datele LiDAR aeropurtat au fost prelucrate cu ajutorul
aplicației informatice specializate QCoherent LP360,
dezvoltată și comercializată de compania GeoCue.
Acest program informatic permite prelucrarea datelor
LiDAR (a fişierelor de tip .las) direct în mediu GIS, ceea
ce îl face extrem de util. Astfel prin aplicarea unor metodologii specifice (Weir 2012, Apostol et al. 2016) au
fost obținute pentru întreaga suprafața a UP 6 Cuntu
modelul digital al terenului (MDT), modelul digital al
suprafeței (MDS) precum și modelul digital normalizat al suprafeței superioare a coronamentului (MDC),
rezoluția spațială a acestora fiind de 0,5 metri.
Imaginile aeriene de ultra-înaltă rezoluție spațială înregistrate cu ajutorul dronei eBee RTK au fost prelucrate
cu aplicația informatică Agisoft PhotoScan și a tehnicii
specifice structură-din-mișcare (Structure from Motion
– SfM), obținându-se pentru zona respectivă ortofotoimagini atât in culori naturale(RGB) cât și în infraroșu
color (CIR).
Acestea au fost utilizate împreună cu tehnica analizei
obiectelor de imagine (OBIA) pentru identificare automată a coroanelor aparținând speciilor de foioase și respectiv de rășinoase din cadrul suprafețelor de cercetare.
Deși clasificarea orientată pe obiecte de imagine este
un concept mai vechi în teledetecție, termenul de OBIA,
care se referă deci la tehnica de analiză computerizată
a imaginilor bazată pe obiecte spațiale, își are originile
îndeosebi în jurul programului informatic „eCognition”
(cunoscut și ca Definiens Professional), în care a fost
încorporată pentru prima dată această tehnică de
segmentare a datelor de teledetecție (Benz et al 2004,
Blaschke et al 2011).
Clasificarea supervizată a imaginilor aeriene prin metoda OBIA s-a realizat atât pentru imaginea RGB, cât
si pentru imaginea CIR respectând aceeași metodologie.
Aceasta a fost elaborată pentru imaginile aeriene aferente suprafețelor de cercetare 41 și respectiv 44 și a
fost ulterior validată pentru cazul imaginilor aferente
suprafeței de cercetare 38.
Segmentarea s-a realizat cu ajutorul algoritmului
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multiresolution segmentation din cadrul aplicației informatice eCognition. S-au folosit în acest sens cele
trei benzi spectrale fie din imaginea aeriană RGB, fie
din cea infraroșu color și modelul digital normalizat al
coronamentului (MDC) obținut pe baza datelor LiDAR
aeropurtat. Parametrii de segmentare optimi au fost
stabiliți vizual prin încercări succesive.
Clasificarea obiectelor de imagine s-a realizat parcurgând mai multe etape, prezentate ca o succesiune logică
de procese specifice, de tip rețea cognitivă implementate în aplicația informatică eCognition (Fig. 4).
Astfel, într-o primă fază au fost segmentate (clasificate)

suprafețele de teren neacoperite de vegetație (golurile
din arboret), obiectele de imagine rămase neclasificate
fiind încadrate în clasa ,,pădure”. În cazul acestora a fost
realizată o a doua segmentare cu ajutorul aceluiași algoritm multiresolution segmentation.
Discriminarea între principalele grupe de specii s-a realizat prin intermediul algoritmului Standard Nearest
Neighbour (sNN). Acesta este un clasificator non-parametric prin care se calculează distanța euclidiană de la
obiectele de imagine destinate clasificării către cel mai
apropiat eșantion de antrenare a claselor iar obiectele
sunt repartizate clasei cele mai apropiate.

Fig. 4. Etape de lucru în cadrul metodei de identificare a principalelor grupe de specii (rășinoase și foioase) utilizând analiza bazată pe obiecte
de imagine (OBIA)

Cercetări anterioare (Baatz & Schäpe 2000) au demonstrat faptul că întregul proces de clasificare poate fi
îmbunătățit prin selectarea celor mai avantajoase caracteristici spațiale, având în vedere că pentru fiecare
obiect din ierarhia semantică se poate calcula un număr
foarte mare de astfel de caracteristici, care furnizează
informații diverse despre proprietățile spectrale, texturale, spațiale sau contextuale ale acestora. În cazul
prezentului studiu au fost utilizați indici specifici (de
formă – densitatea obiectelor, texturali, spectrali, luminozitatea, indicele sintetic de vegetație), abaterea standard calculată pentru banda NDVI, valorile din banda
infraroșu apropiat.
În ceea ce privește evaluarea acurateței clasificării OBIA,
aceasta s-a efectuat pe baza informațiilor înregistrate în
teren în cadrul suprafețelor de cercetare. In acest scop
rezultatele obținute pe baza clasificărilor OBIA au fost
decupate după limitele suprafețelor de cercetare. Ulterior acestea au fost comparate cu suprafețele obținute
prin vectorizarea manuală a coronelor arborilor pentru cele două grupe de specii din cadrul suprafețelor
de cercetare. Vectorizarea s-a realizat prin interpretare
vizuală folosindu-se drept sprijin proiecțiile coroanelor
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și pozițiile arborilor măsurate în teren cu echipamentul FieldMap. Astfel, comparându-se întreaga suprafață
clasificată supervizat cu adevărul teren a putut fi estimată acuratețea clasificării.

4. Rezultate și discuții

În urma efectuării măsurătorilor în teren, pentru fiecare dintre cele trei suprafețe de cercetare a fost obținut
atât numărul de arbori la hectar, pentru fiecare specie
și pentru fiecare clasă Kraft, cât și gradul de închidere al
coronamentului (Tab. 1). De asemenea, în cadrul celor 3
suprafețe de cercetare inventariate se observă că numărul
speciilor de rășinoase este mai mare decât cel al foioaselor,
excepție făcând suprafața 38 pentru care speciile de foioase reprezintă 66% din numărul total de arbori (Fig. 5).
Teoretic, imaginile aeriene CIR, au avantajul că prezintă
în plus o bandă spectrală în infraroșu apropiat, unde
vegetația reflectă radiația electromagnetică mult mai
puternic decât în zona vizibilă, în funcție de o serie de
factori (vitalitate, specie, vârstă etc.) permițând o discriminare mult mai bună a vegetației, în general, și al
vegetației forestiere, în particular, în comparație cu
imaginile în culori naturale (RGB).
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Tab. 1. Distribuția numărului de arbori pentru fiecare specie și clasă Kraft precum și gradul de închidere al coronamentului calculat pentru
suprafețele de cercetare inventariate
Suprafața de
cercetare
41
TOTAL

44

TOTAL

38

TOTAL

Specia
Molid
Fag
Paltin de munte
Molid
Fag
Paltin de munte
Brad
Mesteacăn
Frasin
Molid
Fag
Mesteacăn
Brad
Paltin de munte
-

Kraft I
57
16
2
75
74
3
3
1
81
86
34
8
2
130

Kraft II
61
57
10
128
66
34
7
107
44
180
22
6
252

Număr de arbori (n*ha-1)
Kraft III
Kraft IV
48
18
57
49
6
111
67
21
12
27
15
17
13
3
3
68
43
28
12
133
37
3
18
2
166
67

Kraft V
24
4
1
29
26
2
1
29
31
10
7
1
49

TOTAL
208
183
19
410
199
81
40
3
4
1
328
201
394
37
23
9
664

Grad de închidere al
coronamentului*
0,73
-

0,60

-

0,73

-

Notă: *Valori calculate pe baza proiecției coronaelor arborilor măsurați în teren cu ajutorul echipamentului FieldMap
Rezultatele clasificărilor OBIA realizate pentru cele trei
suprafețe de cercetare, atât pentru imaginea RGB, cât și
pentru cea CIR sunt prezentate în figura 7. Clasificarea
OBIA a imaginii RGB a dat rezultate mai bune comparativ cu cea a imaginii CIR, acuratețea totală a clasificării
imaginii RGB fiind cu până la 16,7 % mai ridicată decât
cea a imaginii CIR (suprafața de cercetare 38) (Tab. 2).
Totuși, s-a constatat că în cazul suprafețelor de cercetare 41, 44, pentru clasa goluri din arboret acuratețea
clasificării OBIA a imaginii CIR a fost cu până la 21%,
respectiv 27% mai ridicată decât în cazul imaginii RGB.
Fig. 5. Procentul speciilor de foioase, respectiv de rășinoase pentru
suprafețele inventariate

I a)

I b)

II a)

II b)
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III a)
III b)
Fig. 6. Imagini aeriene de ultra-înaltă rezoluție spațială înregistrate cu drona eBee RTK pentru suprafețele de cercetare 41(I), 44 (II), 38(III), imagine RGB (a), imagine CIR (b)

I a)

II a)

I b)

II b)

III a)
III b)
Fig. 7. Rezultatele clasificării prin metoda OBIA a imaginilor RGB (a), CIR (B) suprapuse peste proiecțiile coroanelor vectorizate manual pentru suprafețele de cercetare 41(I), 44 (II), 38(III) fond verde – clasa foioase obținută prin OBIA; fond
mov – clasa rășinoase obținută prin OBIA; contur verde – coroanelor arborilor de foioase vectorizate manual; contur mov
– coroanelor arborilor de rășinoase vectorizate manual
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Tab. 2. Acuratețea clasificării imaginilor aeriene RGB și CIR pentru suprafețele de cercetare studiate
Suprafața de cercetare

41

44

38

Clasa obținută pe baza
clasificării OBIA a imaginilor RGB/CIR
Rășinoase
Foioase
Goluri din arboret
Acuratețe totală
Rășinoase
Foioase
Goluri din arboret
Acuratețe totală
Rășinoase
Foioase
Goluri din arboret
Acuratețe totală

Acuratețea metodei – clasificare OBIA a imaginii
RGB (%)
58,2
59,8
85,9
67,4
62,3
57,1
89,3
70,9
78,7
85,8
65,3
79,9

Acuratețea utilizatorului –
clasificare OBIA a imaginii
RGB (%)
68,9
82,2
57,6
77,6
79,7
64,0
75,1
86,1
71,2
-

Rezultatele mai puțin satisfăcătoare obținute în urma
clasificării OBIA a imaginii CIR pot fi atribuite în principal acurateței geometrice, aceasta nefiind mozaicată
corect pe toată suprafața zburată. Unul din motivele
posibile este și instabilitatea în zbor a dronei eBee RTK
(foarte ușoară) dar și abordarea nu tocmai adecvată a
proiectării zborului în zone accidentate, cu variații mari
de altitudine, ceea ce face ca deformările datorate perspectivei centrale ale fiecărui cadru să fie neconstante și
incontrolabile. Remedierea acestei probleme s-ar putea
realiza pe de o parte, printr-o proiectare adecvată a zborului, de către specialiști cu experiență, iar pe de altă
parte prin utilizarea unor drone tip avion mai mari și
mai stabile (și cu o mai mare autonomie de zbor) chiar
dacă implică dificultăți administrative mai mari.
Totodată, imaginea CIR este mai puțin clară în privința
nuanțelor și tonurilor. Atribuim aceasta faptului că
banda infraroșu apropiat nu este preluată de modelul
de camera utilizat cu un senzor dedicat în acest interval
spectral, ci practic infraroșul este preluat de un senzor
în domeniul roșu care prezintă sensibilitate marginală
și la infraroșu apropiat.
Michez et al (2015) au utilizat, în cazul a două suprafețe
test localizate în păduri ripariene, imagini UAV de tip
RGB și CIR achiziționate cu o cameră Ricoh GR3, precum și derivatul acestora, modelul digital al coronamentului. Acestea au fost folosite pentru a clasifica în
mod automat prin metoda OBIA speciile de arbori, rezultând o acuratețe a clasificării de 79,5% pentru imaginea RGB și respectiv 84,1% în cazul celei CIR. Întruna
dintre suprafețele test au fost selectate pentru clasificare, cu preponderență variabilele spectrale derivate din
imaginile CIR, în timp ce pentru cealaltă suprafață au
fost utilizate preponderent variabile derivate din imaginile RGB.
Puliti et al (2015) au utilizat, ca și în prezentul studiu, imagini CIR preluate de o cameră Canon S110NIR
montată pe o dronă eBee pentru a determina, pentru o
pădure boreală din sud-estul Norvegiei, o serie de caracteristici dendrometrice ale arborilor (înălțimea, numărul de arbori, suprafața de bază, volumul). Modelul
de predicție folosit (regresia logistică) a dat rezultate
satisfăcătoare pentru trei dintre acestea, în contextul

Acuratețea metodei – clasificare OBIA a imaginii CIR
(%)
71,3
63,3
50,2
60,6
77,6
55,3
57,9
64,3
66,7
63
55,9
63,2

Acuratețea utilizatorului –
clasificare OBIA a imaginii
CIR (%)
45,6
65,3
84,7
53,7
62,1
85,4
53,9
79,1
50
-

în care zborurile au fost efectuate în condiții diferite
de iluminare precum și condiții meteo nefavorabile. În
contrast cu alte studii, autorii au constatat că benzile
roșu și infraroșu apropiat nu au fost benzile cele mai
relevante pentru modelare, ci doar banda verde, suspectând că de vină ar fi rezoluția scăzută a camerei în cele
două benzi.

5. Concluzii și recomandări

În urma cercetărilor efectuate în cadrul acestui studiu
se pot desprinde următoarele concluzii și recomandări:
»» Metoda analizei bazată pe obiecte de imagine (OBIA)
a dat rezultate promițătoare în ceea ce privește
diferențierea principalelor grupe de specii forestiere.
Abundența de informații suplimentare disponibile la
nivelul entităților obiect comparativ cu entitățile pixel oferă o mai bună posibilitate de clasificare însă pe
de altă parte complică modul în care informația este
extrasă și utilizată. De asemenea este foarte probabil ca rezultatele să poată fi îmbunătățite când se va
folosi o imagine CIR preluată cu un senzor infraroșu
dedicat.
»» Rezultatele obținute în cele trei suprafețe analizate
prin metoda OBIA prezintă, cu excepția suprafeței
de cercetare 38, variații minore în ceea ce privește
gradul de încredere (acuratețea clasificării), ceea ce
indică robustețea metodei, un nivel ridicat de standardizare și ca urmare posibilitatea de replicare în
condiții variabile (diferite zone de studiu și/sau tipuri de imagini).
»» Referitor la acuratețea clasificării OBIA considerăm
că aceasta ar putea fi îmbunătățită prin optimizarea
modului de desfășurare și planificare al zborului, alegerea unei camere fotografice (senzor) cu caracteristici tehnice superioare sau prin rafinarea procesului
de mozaicare ulterioară a imaginilor obținute, după
cum urmează:
a. Imaginile ar trebui înregistrate într-o perioadă a zilei când soarele se află cât mai aproape de zenit. O
altă perioadă recomandată de zbor o constituie zilele
de început de toamnă, după ce speciile de foioase au
început să se depigmenteze dar nu și-au pierdut încă
frunzele, contrastul între cele două grupe de specii
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(rășinoase, foioase) fiind mai pronunțat decât pe timpul verii. De asemenea, înregistrarea ar trebui să dureze cât mai puțin, pentru a avea o variabilitate cât
mai mică a iluminării pe zona de zbor (o dronă cu
autonomie de zbor mai mare).
b. Ar fi de preferat ca zborul să fie efectuat la o diferență
de cotă mai mare față de suprafața coronamentului
(chiar în detrimentul rezoluției spațiale) pentru a
diminua deformațiile de perspectivă astfel încât la
realizarea mozaicului să se reducă efectul de distorsionare a imaginilor și a semnalului spectral. Oricum
rezoluția spațială este compromisă la mozaicare datorită efectului de perspectivă centrală a fiecărei imagini.
c. Diferența de cotă între altitudinea dronei și altitudinea terenului ar trebui să fie pe cât posibil constantă,
aspect care poate fi realizat printr-un proiect de zbor
bine adaptat la relieful zonei.
d. Utilizarea unei camere multispectrale cu mai multe
obiective (canale) care ar asigura o rezoluție spectrală superioară comparativ cu camera în infraroșu utilizată în acest studiu, care a emulat de fapt banda de
infraroșu apropiat, extrasă din banda de roșu.

Finanţare

Cercetarile prezentate în cadrul acestui studiu au
fost efectuate în cadrul proiectului PN 18040102
,,Perfecționarea unor metode de evaluare a resurselor forestiere prin utilizarea imaginilor satelitare, a sistemelor de
captare a imaginilor cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot
și a scanării cu laser aeropurtat și terestru”.
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Abstract

Identification of the main groups trees species using airborne LiDAR data and multispectral aerial
images recorded by unmanned airplanes
This paper aims to investigate the possibility of automatic identification of the forest main group species by the
use of Airborne LiDAR data (ALS) and multispectral aerial images recorded by unmanned airplanes. The case
study is located in South West Romania, in the Mic Mountain area, in the forests belonging to the Production
Unit 6 Cuntu, Experimental Base of Carasenbeş. Three research plots with a size of 1 ha (100 x 100 m) each
were placed within representative mixed stands of coniferous and deciduous tree species. The tree species
within the plots were measured using the FieldMap equipment, the tree heights were recorded by the use of
the Vertex IV ultrasound dendrometer, and the diameters were measured with an electronic caliper. Airborne
LiDAR data has been processed using specific algorithms, resulting the digital terrain model (DTM), the digital
surface model (DSM), and the normalized canopy height model (CHM). Very high spatial resolution images
were captured using an eBee RTK device equipped with a CanonS110 RGB camera, in the case of the 2016
flight, or with a CanonS110 NIR camera in the case of the 2017 flight. The Object-Based Image Analysis (OBIA)
supervised classification was performed for both RGB and CIR images through several stages, presented as a
logical succession of specific processes. The OBIA classification of the RGB image gave better results compared
to the OBIA classification of the CIR image, the overall accuracy of the RGB image classification was up to 16.7%
higher than in the case of the CIR image. The object-based image analysis gave promising results in terms of
automatic identification of the main group trees species, indicating a high level of standardization as well as the
ability to be replicated under various conditions (different study areas and / or types of images).
Keywords: UAV, ALS, OBIA classification, forest group main species
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Biometrie

PRODUCTIVITATEA ÎN AMESTECURI DE MOLID,
BRAD ȘI FAG DIN NORDUL CARPAȚILOR ORIENTALI
RADU VLAD, CRISTIAN GHEORGHE SIDOR, ALEXANDRA ISPRAVNIC, GHEORGHE PEI

1. Introducere

Productivitatea ecosistemelor forestiere poate fi evaluată prin metode geocentrice (bazate pe caracteristicile
pământului, ale mediului) sau fitocentrice (având la bază
caracteristicile plantelor) (Vanclay 1994, Skovsgaard &
Vanclay 2008). Indicatorii de productivitate geocentrici
se bazează pe proprietățile stațiunii și pe caracteristicile fizice ale climei, topografiei terenului sau ale solului
(Binkley & Greene 1983, Amoroso & Turnblom 2006,
Rötzer et al 2009). Indicatorii fitocentrici se bazează,
în general, pe elemente specifice vegetației (Barbeito et
al 2009, 2014, Talkner et al 2009, Pretzsch & Schütze
2016). În silvicultură, indicatorii fitocentrici se referă la
arboret sau la arborii individuali și pot fi apreciați ca
indici dendrometrici (Binkley 2004, Podlaski & Roesch
2014). Orice categorie de evaluare a productivității arboretelor poate fi directă sau indirectă, în funcție de
cât de strânsă este legătura indicatorului considerat
cu producția (volumul) de lemn (Skovsgaard & Vanclay
2008).
Amestecul de specii complementare pot să crească productivitatea arboretului, să atenueze efectele secetei
și alte riscuri (Aranda et al 1996, Pretzsch et al 2012,
Pretzsch et al 2015). De asemenea, pot fi întâlnite arborete de amestec, a căror producție poate fi semnificativ
mai mare comparativ cu cele pure, mai eficiente în utilizarea resurselor și mai stabile la schimbările climatice (André et al 2008, Zhang et al 2012, Pretzsch et al
2015). Cu toate acestea, studii sistematice, pe scară largă, privind efectul pe care îl are amestecul de specii în
arborete lipsesc pentru multe combinații de specii foarte importante din punct de vedere economic (Pretzsch
et al 2015, Pretzsch & Schütze 2016).
Cea mai obișnuită modalitate de a estima productivitatea arboretului în silvicultură este prin construirea unor
indicatori bazați pe trei fundamente (Skovsgaard &
Vanclay 2008): (1) clasificarea arboretului luând în considerare înălțimea acestuia (2) legitatea lui Eichhorn,
descriind relația dintre creșterea totală și înălțimea
arboretului și (3) răspunsul arboretului la lucrările silvotehnice efectuate. Alte abordări, pentru clasificarea
pădurilor în funcție de productivitatea lor potențială,
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se bazează pe relația productivitate-mediu (Bontemps
& Bouriaud 2013).
Evaluarea productivității în arborete cu structuri neregulate (arborete de amestec) este mai complicată din
cauza variației structurii, compoziției, densității, precum și datorită lucrărilor silvotehnice efectuate (Berrill
& O'Hara 2014).
Cei mai folosiți indici pentru caracterizarea
productivității în arborete de amestec sunt bazați pe
două variabile specifice și anume (del Río et al 2016):
(i) indicii productivității specifici arboretului și (ii)
relația creștere-densitate. Din prima categorie sunt
considerați: (i) productivitatea primară netă (creșterea
medie a producției principale) (Pretzsch 2009); (ii) indicele caracteristic arboretului (stațiunii) (Eriksson et
al 1997, Nigh 2002, Skovsgaard & Vanclay 2008); (iii)
înălțimea la un diametru de referință (Vanclay & Henry
1988, Huang & Titus 1993); (iv) relația dintre mediu și
productivitate (Bontemps & Bouriaud 2013). Din cea
de a doua categorie de variabile este luată în considerare suprafața de bază maximă, optimă și critică (Zeide
2001), care are la bază ipoteza potrivit căreia pentru o
anumită valoare a suprafeței de bază creșterea în volum
nu scade (del Río et al 2016).
Ca urmare, în prezentul articol au fost abordate aspecte specifice de cercetare referitoare la unii indici ai
productivității, în amestecuri de molid, brad, fag, cu referire la: (i) productivitatea primară netă (creșterea medie a producției principale); (ii) înălțimea corespunzătoare unui anumit diametru de referință; (iii) înălțimea
dominantă; (iv) legitatea lui Eichhorn.

2. Material și metoda de cercetare
2.1. Material de cercetare

Materialul de cercetare a constat din zece suprafețe
experimentale permanente instalate în ecosisteme
reprezentative de amestec de molid, brad și fag din
nordul Carpaților Orientali. Arboretele cercetate au
o vârstă cuprinsă între 75 și 125 ani. Panta terenului
este cuprinsă între 10º și 25º. Arborete studiate sunt
încadrate în tipul de stațiune „Montan de amestecuri,
Bs, brun edafic mare cu Asperula – Dentaria” (3333), iar
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tipul natural fundamental de pădure este „Amestec de
rășinoase şi fag cu floră de mull din nordul țării” (1312).
Consistența are valori cuprinse între 0,5 și 0,8, iar arboretele sunt încadrate în clasa 1-a și a 2-a de producție,
fiind de productivitate superioară.

2.2. Metoda de cercetare

Din punct de vedere al managementului ecosistemelor
forestiere, productivitatea unui arboret este dată de
suma creșterilor nete ale arborilor recoltați în timpul
perioadei de rotație. Aceasta reprezintă aproximativ
30% din valoarea productivității nete primare în arboretele tinere parcurse cu lucrări, cu luarea în considerare a eliminării naturale și a arborilor extrași (Pretzsch
& Schütze 2016). În amestecurile de molid, brad și fag
cercetate, din nordul Carpaților Orientali, creșterea medie a producției principale (m3an-1ha-1) a fost stabilită pe
specii și pe total arboret.
O serie de alte cercetări referitoare la productivitatea
arboretelor au luat în considerare înălțimea la diametrul
de referință 50 cm (Reinhardt 1983). Cercetările recente
au scos în evidență faptul că în arboretele amestecate și
cu structuri apropiate de cele relativ pluriene este foarte important să fie luate în considerare toate categoriile
de diametre ce sunt prezente în arboret, în mod special
cele situate în apropierea diametrului de referință considerat în acest caz și anume de 25 cm (Vanclay & Henry
1988, Skovsgaard & Vanclay 2008). Ca urmare, în actualele cercetări au fost evidențiate înălțimea la diametrul
de referință 50 cm, respectiv de 25 cm, pentru amestecuri de molid, brad și fag din nordul Carpaților Orientali.
Înălțimea dominantă are avantajul că este puțin
influențată de lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor (rărituri) (Assmann 1970), dar este dependentă de scăderea sau creșterea densității arboretelor

(Weiskittel et al 2009). O opțiune pentru a estima
înălțimea dominantă în amestecuri face referire la
faptul că nu se ține cont de specie atunci când se face
selecția arborilor dominanți (Zingg 1994). Cealaltă
opțiune constă în calculul înălțimii dominante pe specii, luând în considerare suprafața ocupată de fiecare
(Keller 1995) sau de proporția acestora (Sterba 1998).
În actualele cercetări, înălțimea dominantă pe specii,
pentru unele amestecuri de molid, brad și fag din nordul Carpaților Orientali, a fost stabilită pe specii, ca medie a 10 cei mai înalți arbori. Valoarea corespunzătoare
arboretului a rezultat ca medie ponderată, luând în considerare proporția speciilor componente (după numărul
de arbori și volum).
Conform legității lui Eichhorn, volumul unei specii de
arbori la o anumită înălțime trebuie să fie identică pentru toate clasele de producție (Eichhorn 1902). Acest
lucru a fost confirmat de o serie de cercetări în arborete
pure, iar relația a fost extinsă la producția totală și la
creșterea în volum (Specht & Specht 1999, Skovsgaard
2009). Având în vedere ultimele cercetări în domeniul
arboretelor amestecate, s-a constatat că legitatea lui
Eichhorn nu a fost testată în acest tip de arborete (del
Río et al 2016). Ca urmare, în actualul articol este prezentată specificitatea aplicării acesteia în amestecuri de
molid, brad și fag din nordul Carpaților Orientali.

3. Rezultate și discuții
3.1. Productivitatea primară netă (creșterea
medie a producției principale)

Variabilele absolute, pentru amestecurile de rășinoase
cu fag (molid, brad, fag) analizate, referitoare la productivitatea primară netă (creșterea medie a producției
principale), variază între 5,2 m3an-1ha-1 (S2) și 9,8 m3an1
ha-1 (S6) (Tab. 1).

Tab. 1. Productivitatea primară netă (creșterea medie a producției principale) în amestecuri de molid, brad și fag
Creșterea medie a producției principale (m3an-1ha-1)
MO
BR

Suprafața experimentală

Vârsta (ani)

Volumul
(m3ha-1)

Total arboret

S1

75

651,4

8,7

5,0

1,4

1,7

S2

110

574,4

5,2

2,9

0,8

1,4

S3

80

570

7,1

6,0

0,6

0,3

S4

85

585,2

6,9

4,1

S5

110

693,4

6,3

2,4

1,9

2,0

S6

80

783,2

9,8

7,2

1,7

0,9

S7

95

750,9

7,9

1,5

2,7

3,7

S8

110

780

7,1

3,8

2,4

0,8

S9

125

790,8

6,3

2,9

3,1

0,4

S10

85

600,3

7,1

4,2

În arboretele cercetate s-a constatat faptul că pe măsură ce vârsta arboretelor crește, creșterea medie a
producției principale scade. Relația dintre vârsta arboretelor (x) și creșterea medie a producției principale

FA

2,8

2,8

(y) este dată de o regresie de putere cu expresia
y = axb. Coeficientul de corelație indică o legătură puternică și foarte semnificativă între parametrii considerați
(r = 0,694***) (Fig. 1).
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3.2. Înălțimea corespunzătoare unui
diametru de referință în amestecuri de molid,
brad și fag

12,0
y = 166,96x-0,694
R² = 0,4824

S-a constatat faptul că înălțimea corespunzătoare diametrului de 50 cm pentru molid variază între 36,5 m
(S4) și 41,1 m (S8), pentru brad între 32,1 m (S2) și 37,5
m (S9), iar pentru fag între 28,5 m (S2) și 34,9 m (S3, S4)
(Tab. 2). Pentru speciile din amestecurile de rășinoase
cu fag analizate, înălțimea specificată prezintă valori
medii de 38,5±1,6 m (MO), 34,6±1,9 m (BR) respectiv
33,6±2,1 m (FA).

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

8,0

0

20

40

60
80
Vârsta (ani)

100

120

7,0

140

Fig. 1. Relația dintre vârsta arboretelorși creșterea medie a producției
principale în amestecuri de molid, brad și fag

MO

y = 0,0632x1,0308
R² = 0,8566

6,0
Im (m3an-1ha-1)

Im (m3an-1ha-1)

10,0

5,0
4,0

Im (m3an-1ha-1)

Im (m3an-1ha-1)

În amestecurile de molid, brad și fag analizate, relația
3,0
dintre proporția de participare a speciei în amestec
2,0
(după volum) (x) și creșterea medie a producției prin1,0
cipale corespunzătoare speciei (y) este dată de o regresie de putere de forma y = axb. Coeficientul de corelație
0,0
indică o legătură foarte puternică și foarte semnifica0
20
40
60
80
100
tivă între parametrii considerați pentru toate speciile
%
8,0
(r = 0,925*** – MO; r = 0937*** – BR; r = 0,978*** – FA). Se
y = 0,0872x0,9375
BR
R² = 0,8784
constată faptul că speciile componente ale arboretelor
7,0
de amestec studiate reacționează diferit din punct de
6,0
vedere al creșterii,în funcție de ponderea pe care o au
în arboret. Astfel, odată cu creșterea proporției molidu5,0
lui, în amestecuri de molid, brad și fag, rezultă o mărire
4,0
semnificativă a creșterii medii a producției principale
(Fig. 2).
3,0
Deoarece în practica silviculturală se urmărește maxi2,0
mizarea volumului de lemn exploatat, creșterea medie a
1,0
producției principale este considerată un mijloc util de
exprimare a productivității arboretului comparativ cu
0,0
un indice bazat pe înălțime sau pe creșterea în înălțime
0
20
40
80
60
100
%
(Skovsgaard & Vanclay 2008). Un indice care reprezintă
8,0
producția în m3an-1ha-1 permite comparații mai directe
FA
y = 0,0776x0,9711
R² = 0,9578
și mai semnificative între specii și tipuri de stațiuni de7,0
cât un indice bazat pe înălțimea arboretului la o anumi6,0
tă vârstă (Pretzsch et al 2015). Cu toate acestea, în prac5,0
tică se obișnuiește ca indicele bazat pe creșterea medie
a producției principale să fie dedus dintr-o relație cu
4,0
înălțimea arboretului (Hamilton & Christie 1971).
3,0
Astfel, fiabilitatea acestui indice se poate baza atât pe
corelația cu înălțimea arboretului, cât și pe siguranța
2,0
dată de modul de cuantificare inițial (Hamilton 1981).
1,0
Valori ale creșterii și dezvoltării unor arborete de ames0,0
tec de molid și fag, în două blocuri experimentale, in0
20
40
60
80
100
dică valori ale creșterilor medii periodice de 15,4–24,8
%
3
-1
-1
(11,7–28,9) (m ha perioada ) pentru arboretul total,
Fig. 2. Relația dintre proporția de participare a speciei în amestec și
respectiv 3,7–17,9 (6,1–31,5) (m3ha-1perioada-1) pentru creșterea medie a producției principale corespunzătoare în amestecuri
molid și 3,3–10,0 (2,1–15,6) (m3ha-1perioada-1) pentru
de molid, brad și fag
fag. Creșterea medie se referă la o perioada de 5 ani în
primul bloc experimental și la o perioada de 10 ani în În cazul diametrului de referință de 50 cm, variabilitatea populațiilor, pe specii, este scăzută, coeficientul de
cel de al doilea (Pretzsch & Schütze 2009).
variație având valori < 30%.
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Înălțimea corespunzătoare diametrului de 25 cm pentru specia molid are valori cuprinse între 25,2 m (S10)
și 29,2 m (S6), pentru specia brad între 21,1 m (S2) și
24,0 m (S8), iar pentru specia fag între 19,7 m (S2) și
24,8 m (S1) (Tab. 2).
Pentru speciile din amestecurile de rășinoase cu fag

analizate, înălțimea specificată prezintă, valori medii
de 26,8±1,6 m (MO), 22,7±1,1 m (BR) respectiv 23,6±1,7
m (FA). Și în acest caz,al înălțimii corespunzătoare diametrului de 25 cm, variabilitatea populațiilor este
scăzută pentru toate speciile cercetate, coeficientul de
variație având valori< 30%.

Tab. 2. Înălțimea la diametrele de referință 50 cm (Hd50) și 25 cm (Hd25) în amestecuri de molid, brad și fag
Suprafața experimentală
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Înălțimea (m)

Vârsta (ani)
75
110
80
85
110
80
95
110
125
85

MO
39,6
38,2
39,3
36,5
37,2
40,4
37,0
41,1
38,9
36,7

Hd50
BR
34,1
32,1
34,0
32,9
33,7
35,3
37,0
37,5

Cercetări efectuate în arborete pure de molid din Columbia Britanică, ce au analizat valabilitatea utilizării
înălțimii la un anumit diametru (20 cm) ca indice de calitate al arboretului, au arătat că nu există nici o relație
între înălțimea arborilor la diametrul de 20 cm și indicele stațiunii (înălțimea arborilor dominanți la vârsta
de 50 ani) (Wang 1998).
Folosind raportul dintre înălțimea arborilor la vârsta
de 30 și 60 de ani ca măsură cantitativă, au fost examinate modelele de creștere a înălțimii la 82 de arborete
de molid din Columbia Britanică împreună cu indicele
arboretului și calitatea ecologică a acestuia. Deși au o
mare importanță în estimarea indicelui arboretului,
umiditatea solului, aerarea și regimul de nutriție nu
au fost factorii determinanți ai modelului de creștere
a înălțimii, explicând doar o proporție foarte mică din
variația totală a raportului considerat (Wang et al 1994).
Există o serie de motive pentru care modelarea creșterii
și dezvoltării în arborete amestecate, având la bază
înălțimea la un anumit diametru (vârstă), nu a fost la
fel de dezvoltată ca și în cazul arboretelor pure (Peng
2000), dintre care enumerăm: (i) lipsa cercetărilor privind structura și dinamica arboretelor amestecate; (ii)
raritatea datelor și a experimentelor în această problemă; (iii) existența unor diferite modalități de modelare
a creșterii și dezvoltării în arborete amestecate.

FA
33,7
28,5
34,9
34,9
32,7
32,8
34,5
34,8
33,3
35,7

MO
27,5
24,5
27,3
25,5
26,9
29,2
25,3
27,9
28,4
25,2

Hd25
BR
22,7
21,1
23,2

FA
24,8
19,7
24,4
25,5
23,8
23,0
24,2
23,9
21,9
25,0

22,1
21,7
23,1
24,0
23,9

3.3. Înălțimea dominantă în amestecuri de
molid, brad, fag

În amestecurile de molid, brad și fag studiate s-a constatat faptul că înălțimea dominantă pentru molid variază între 36,6 m (S4) și 47,9 m (S8), pentru brad între
37,3 m (S3) și 49,7 m (S7), iar pentru fag între 28,4 m
(S4) și 37,8 m (S7) (Tab. 3). Înălțimea dominantă prezintă, pentru speciile din amestecurile de rășinoase
cu fag analizate, valori medii de 41,8±4,7 m (MO),
42,4±7,6 m (BR) respectiv 33,3±2,9 m (FA).Variabilitatea populațiilor este scăzută pentru toate speciile cercetate, coeficientul de variație având valori < 30%.
Valorile corespunzătoare înălțimii dominante pe total
arboret sunt cuprinse între 31,9 m (S4) și 42,8 m (S8),
când s-a luat în considerare proporția speciilor după numărul de arbori și între 35,0 (S4) m și 45,9 m (S8) când
proporția speciilor s-a considerat în funcție de volum.
Pentru o anumită specie, relația dintre înălțimea dominantă la o anumită vârstă și potențialul de producție al
arboretelor este foarte puternică (Sharma et al 2002).
Acest indicator al productivității este mai ușor de utilizat decât creșterea medie anuală în volum și nu este dependent de distanța dintre arbori precum și de efectul
lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (Lanner
1985, Skovsgaard & Vanclay 2008).

Tab.3. Înălțimea dominantă în amestecurile de molid, brad și fag cercetate
Suprafața experimentală
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Vârsta (ani)

75
110
80
85
110
80
95

Total arboret
N*
V**
37,5
39,2
38,6
40,8
37,3
37,6
32,5
35,0
37,6
38,8
40,1
41,9
42,1
42,9

Înălțimea dominantă (m)
Specii
MO
BR
41,4
37,4
44,7
41,0
37,9
37,3
36,6
40,2
37,8
43,7
40,2
45,5
49,7

FA
34,4
34,0
35,5
28,4
35,5
32,7
37,8
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Vârsta (ani)

Notă: calculul înălțimii dominante pe arboret în funcție de
proporția speciilor după: *numărul de arbori; **volum
Cercetări relativ recente modelează creșterea înălțimii
dominante în arborete de molid din sudul Belgiei folosind funcții care oferă o soluție matematică pentru
calculul indicelui arboretului. Noul model de creștere
permite o prognoză a înălțimii dominante, respectiv
a înălțimii maxime, pentruo gamă largă de vârste și
înălțimi, corespunzătoare anumitor indici ai arboretelor (Perin et al 2013).
Importanța înălțimii dominante în arborete pure este
demonstrată de numeroase studii care o folosesc pentru a clasifica arboretele în funcție de productivitatea
lor, exprimată în volumul de lemn produs sau pentru
modelele de creștere a pădurilor (Burkhart & Tomé
2012).
Cu toate acestea, aplicabilitatea criteriului înălțimii dominante în evaluarea productivității în arborete amestecate este dificilă, din două motive: (i) aplicarea regulii lui Eichorn în arborete amestecate creează discuții
deoarece relația dintre creșterea totală și înălțimea
dominantă se poate abate de la cea așteptată datorită interacțiunilor dintre specii; (ii) cele două variabile
necesare pentru a determina indicele arboretului sunt
dificil de cuantificat în arborete amestecate (del Río et
al 2016).
3.4. Legitatea lui Eichhorn în amestecuri de molid,
brad și fag
În ceea ce privește relația dintre înălțime (x) și volumul corespunzător pe specii (respectiv volumul total)
din amestecurile de molid, brad și fag analizate (y),
s-a constatat faptul că aceasta este dată de o ecuație
exponențială de forma y = aexb. Coeficienții de corelație
indică o legătură foarte puternică și foarte semnificativă între parametrii considerați (r = 0,915*** – MO;
r = 0975*** – BR; r = 0,983*** – FA; r = 0,962*** – total
arboret) (Fig.3).
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Fig. 3. Relația dintre înălțimea speciei și volumul corespunzător speciilor (volumul total) în amestecuri de molid, brad și fag – S5
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Cercetările efectuate în arborete echiene de Eucalyptus
diversicolor cu un indice al arboretului (stațiunii) mare,
mediu și scăzut, referitoare la regula lui Eichorn, arată
că, modelul folosit pentru simularea creșterii și dezvoltării este în concordanță cu alte principii ale dezvoltării
arboretelor pure, care precizează că producția volumului total crește cu calitatea arboretului pentru o anumită înălțime medie (Reyner 1992).
Regula lui Eichorn și corolarul său se aplică mai ușor în
arborete apropiate de densitatea normală sau in cele in
care au fost aplicate lucrări de îngrijire de intensitate slabă (Dean et al 2013). Curtis și Marshall (1986) au evaluat regula lui Eichorn la duglas, la arborete cu diferite
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suprafețe de bază. Au constatat faptul că volumul acumulat a scăzut sistematic cu descreșterea suprafeței de
bază datorită înălțimii arboretului. Rezultatele analizate prin intermediul corolarului lui Eichorn, pot indica,
de asemenea, faptul că pentru un anumit interval de
înălțime, volumul ar scădea, în mod sistematic odată cu
descreșterea suprafeței de bază (Dean et al 2013).

abordată în cadrul lucrărilor de cercetare de la noi din
țară. Cercetări viitoare pe această temă urmează să aducă elemente noi, să aprofundeze și să completeze o serie
din aspectele abordate prin prezentul elaborat.
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Abstract

Productivity in mixed stands of Norway spruce, Silver fir and European beech from north of Eastern Carpathians
Productivity of forest ecosystems can be assessed by two categories of methods based on earth characteristics
or plant-based characteristics. The research material, in present paper, consist of ten permanent experimental
plots installed in representative mixed forests of Norway spruce, Silver fir and European beech, in the northern
Carpathians, aged 75 to 125 years. Research issues related to some productivity indices, i.e. net primary
productivity (average increase of main production), height corresponding to a reference diameter, dominant
height, Eichhorn's rule were addressed. The results obtained showed that the average increase of the main
production varies between 5 m3an-1ha-1 and 10 m3an-1ha-1. As the age of the stands (x) increases, the average of
the main production (y) decreases, according to a power regression equation of y = axb. The relation between the
species proportion involved in the mixture (by volume) (x) and the average increase of the main production of
the species (y) is given also by a power regression equation of y = axb. The height corresponding to the reference
diameter of 50 cm shows average values over 33 m for the analyzed species (MO, BR, FA) and the corresponding
diameter of 25 cm has average values greater than 22 m. In researched mixtures from the north of the Eastern
Carpathians the dominant height for the Norway spruce species varies between 37 m and 48 m, for the Silver fir
tree between 37 m and 50 m and for the European beech species between 28 m and 38 m. The relation between
the height (x) and the volume corresponding to the species, respectively the total volume (y) (Eichhorn rule), in
analyzed mixtures, is given by an exponential regression of the form y = aexb.
Keywords: mixed stands, Norway spruce, Silver fir, European beech, productivity indices
50

Anul XXIII | Nr. 42 | 2018

Perdele forestiere

FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII DE ÎNFIINŢARE
A PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECŢIE
A CÂMPULUI ÎN JUDEŢUL GIURGIU
CORNEL COSTĂCHESCU, FLORIN DĂNESCU, DORINA DRĂGAN

1. Introducere

Obiectivul acestui articol este acela de a prezenta, în
sinteză, conţinutul studiului de fundamentare a neceÎn ţara noastră activitatea de instalare a perdelelor fosităţii pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de prorestiere de protecţie are o bogată tradiţie (Lupe 1952,
tecţie a câmpului în judeţul Giurgiu (realizat în cadrul
1953, 1959, Costin et al 1953, Neşu 1999), dar a fost neproiectului PN 18040301 din Programul Nucleu).
glijată în ultimele patru decenii, deşi datorită manifestării din ce în ce mai evidente şi mai puternice a proce- 2. Materiale şi Metodă
sului de aridizare şi a fenomenelor de secetă la nivel naţional (Vijulie et al 2017), necesitatea creării perdelelor Pentru stabilirea soluţiilor tehnice de realizare a perforestiere de protecţie a devenit în ţara noastră subiect delelor forestiere a fost necesară în primul rând încade dezbatere politică şi publică după anul 1990, care s-a drarea staţională a teritoriului analizat, mai ales pe
materializat prin elaborarea unei legi a perdelelor fo- baza diversităţii învelişului de soluri existente la nivel
restiere de protecţie (Legea nr. 289/2002, modificată şi judeţean. Alte două etape importante au constat în
amplasarea propriu-zisă a reţelei de perdele forestiere
completată prin Legea nr. 213/2011).
de protecţie pe ortofotoplanuri prin vectorizare şi în
Studiile de fundamentare a necesităţii, care reprezintă stabilirea tipurilor de sol dominante la nivelul tuturor
prima etapă pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de localităţilor, cu menţiunea că încadrarea pedologică
protecţie, au fost realizate, conform prevederilor am- preliminară a fost făcută pe baza informaţiilor oferite
belor legi, de către Institutul de Cercetări şi Amenajări de harta solurilor scara 1:200000, întocmită de ICPA
Silvice (ICAS), devenit ulterior Institutul Naţional de (Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie,
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” 1963-1986), peste care s-au suprapus limitele adminis(INCDS), la nivelul judeţelor Olt, Dolj, Mehedinţi, Te- trative ale localităţilor.
leorman, Ilfov, Tulcea şi Constanţa (în anii 2004-2007),
deci pentru 7 din cele 19 judeţe din Câmpia Română şi Reţeaua de perdele forestiere de protecţie a fost amdin Podişul Dobrogei pentru care se impune realizarea plasată peste straturile succesive de informaţie diverreţelei de perdele forestiere în prima urgenţă (Dănescu să create (geografică, hidrografică, pedologică, admiet al 2007, Adam et al 2012, Constandache et al 2012, nistrativă, de infrastructură ş.a.), prin vectorizare pe
ortofotoplanuri scara 1:5000, în general pe conturul
Costachescu et al 2012, Greavu et al 2012).
tarlalelor agricole, în imediata apropiere a limitelor
În anul 2015 au fost realizate studiile de fundamenta- acestora, dar avându-se în vedere principiul ca perdelere a necesităţii pentru înfiinţarea perdelelor forestiere le principale să fie orientate pe cât posibil perpendicular
de protecţie a câmpului în judeţele Buzău, Ialomiţa şi pe direcţia vânturilor dominante şi ca distanţele medii
Călăraşi.
aproximative să fie de 500 m între perdelele principale
În prezent, se mai impune realizarea în prima urgen- şi de 1000 m între perdelele secundare. Din considerenţă a studiilor de fundamentare a necesităţii şi a docu- te practice a fost adoptată o lăţime unică a perdelelor,
mentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea per- de 10 m, care conduce la un procent teoretic de ocupare
delelor forestiere de protecţie în 4 judeţe mai puternic a terenului agricol de maximum 2-3 %.
expuse exceselor climatice din Câmpia Română (Giur- Soluţiile de împădurire au fost stabilite pe tipuri de
giu, Galaţi, Brăila şi Vrancea). Celelalte 5 judeţe rămase soluri şi grupuri de tipuri de soluri apropiate ecologic,
(Dâmboviţa, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Prahova) reprezintă corelând exigenţele ecologice ale speciilor cu caracterisurgenţa a doua din acest punct de vedere, deoarece sunt ticile ecologice ale solurilor. Transpunerea soluţiilor de
localizate în zona mai puţin expusă a sudului ţării, nea- împădurire pe planuri a fost realizată deci prin asociefectată de neajunsurile silvostepei.
rea lor cu solurile deja evidenţiate pe hărţile de lucru.
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Suprafaţa reţelei de perdele pe localităţi, categorii de
folosinţă şi soluţii de împădurire a rezultat din suprapunerea reţelei peste straturile de informaţie menţionate anterior, pe această bază fiind determinat ulterior
şi necesarul de material de împădurire.
A fost realizată şi harta generală a distribuţiei reţelei de
perdele forestiere de protecţie a câmpului la nivelul judeţului Giurgiu, la scara 1:91000, iar pentru o mai bună
exemplificare şi ilustrare, au fost realizate şi hărţi ale
distribuţiei reţelei de perdele forestiere de protecţie a
câmpului din perimetrele administrative a două localităţi (Gogoşari şi Toporu) din judeţul Giurgiu, la scara
1:20000.
Informaţii utilizate
Pentru amplasarea efectivă a reţelei de perdele forestiere de protecţie şi pentru realizarea analizei GIS (Sisteme
Informaţionale Geografice) a informaţiilor existente în
vederea evaluării suprafeţei care se impune a fi plantată
cu perdele forestiere de protecţie în zona de câmpie din
judeţul Giurgiu, dar şi pentru identificarea suprafeţelor
corespunzătoare diferitelor soluţii de împădurire, s-au
folosit următoarele surse de informaţii (date):
»» Ortofotoplanuri (imagini aeriene ortorectificate şi
mozaicate), scara 1:5000;
»» Hărţi administrative la nivel de judeţ scara 1:100000;
»» Hărţi de sol 1:200000.
Analiza GIS
În final, utilizând straturile complete de informaţii GIS,
a putut fi definitivată analiza spaţială specifică, în urma
căreia au rezultat datele GIS necesare pentru stabilirea
suprafeţelor corespunzătoare soluţiilor de împădurire,
pe categorii de folosinţă şi unităţi administrativ-teritoriale. În acest scop a fost utilizat softul ArcGIS 9.2.

3. Rezultate şi Discuţii

În vederea alegerii speciilor indicate pentru realizarea
reţelei de perdele forestiere de protecţie, a fost efectuată o analiză mai detaliată a cadrului natural al judeţului Giurgiu, care conţine descrierea factorilor staţionali
din cuprinsul judeţului, care prin variaţia, distribuţia
şi modul lor de asociere determină compoziţia şi diversitatea soluţiilor de împădurire ce trebuie adoptate
pentru atingerea obiectivului propus. Ca urmare, într-o
primă etapă a studiului a fost prezentat cadrul natural
specific părţilor din unităţile geografice care alcătuiesc
judeţul, după cum urmează: Câmpia Teleormanului
(Câmpia Burnasului şi Câmpia Găvanu Burdea), Lunca
Dunării (Lunca Greaca şi Lunca Pasărea), Câmpia Ialomiţei (Câmpia Vlăsiei şi Câmpia de subsidență Titu-Sărata) (Antonescu et al 1969, Coteţ 1973, Posea & Badea
1984, Grecu & Palmentola 2003, Geografia României –
vol V 2005, Ungureanu 2006, Doniţă et al 2008).

3.1. Speciile forestiere indicate pentru
realizarea culturilor forestiere

3.1.1. Principiile avute în vedere la selectarea speciilor
La alegerea speciilor care vor intra în compoziţia perdelelor forestiere de protecţie a zonei de câmpie din judeţul
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Giurgiu s-a ţinut seama în primul rând de condiţiile
staţionale (climă, relief, substrat, sol, apă freatică etc.)
actuale şi de exigenţele speciilor faţă de aceste condiţii
(Stănescu 1979, Târziu 1997).
Au fost luate în considerare în special rezistenţa faţă de
condiţiile staţionale nefavorabile în care urmează să se
dezvolte aceste culturi forestiere de protecţie, longevitatea speciilor şi valoarea produselor acestora. În condiţii egale de rezistenţă faţă de factorii staţionali s-au ales
speciile cele mai longevive, iar în condiţii egale de longevitate şi rezistenţă, speciile cele mai productive (care
cresc cel mai repede şi dau cele mai multe şi mai variate
produse utile). De asemenea, la alegerea speciilor forestiere pentru realizarea culturilor de protecţie s-a ţinut
seama că acestea vor vegeta în condiţii de ariditate mai
accentuată decât cele specifice zonei de silvostepă sau
zonei de câmpie forestieră în care se încadrează teritoriul respectiv, datorită faptului că acestea, fiind culturi
forestiere izolate şi restrânse ca suprafaţă, nu vor beneficia de microclimatul specific masivului forestier. Ca
urmare, a fost necesară selectarea speciilor cu exigenţele ecologice cele mai reduse sub aspectul precipitaţiilor,
temperaturilor şi umidităţii edafice.
Ca specii principale au fost alese întotdeauna speciile de
arbori cele mai adaptate la condiţiile staţionale şi care
au cea mai mare longevitate. De asemenea au avut prioritate acele specii care, în plus faţă de calităţile amintite,
au şi o creştere mai rapidă şi lemn valoros.
Pe lângă speciile de cvercinee (stejar brumăriu, stejar
pedunculat, cer, gârniţă), care în staţiunile proprii culturii lor trebuie să constituie specia de bază preponderentă, au fost folosite în condiţii staţionale corespunzătoare specii care să aibă cel puţin în tinereţe un ritm
de creştere mai rapid, ca: teiul argintiu, ulmul de Turkestan, paltinul de câmp, salcâmul, sâmbovina ş.a.
Ca specii secundare au fost alese atât specii care rezistă
la umbră şi pot să dea în acelaşi timp o litieră bogată, cât
şi specii care suportă mai bine solurile uscate, uneori şi
carbonatice şi/sau nisipoase, precum: jugastrul, părul,
corcoduşul, sălcioara ş.a.
Ca arbuşti, pentru protecţia solului, sunt recomandate
specii arbustive rezistente la umbră, cu frunziş destul
de des, ca: păducelul, sângerul, porumbarul, măceşul,
lemnul câinesc, salba moale ş.a.
În general, pentru realizarea culturilor forestiere de
protecţie pentru astfel de zone, trebuie să fie avute în
vedere şi recomandate două tipuri de soluţii de împădurire: soluţia de bază şi soluţia alternativă. Soluţia de
bază este de regulă rezervată speciilor principale care
alcătuiesc vegetaţia naturală din zonă, în timp ce soluţia alternativă cuprinde specii cu amplitudine ecologică
mai mare (chiar dacă în unele situaţii acestea nu sunt
indigene), cu creştere mai rapidă şi pentru care există
suficient material de împădurire.
3.1.2. Situaţia condiţiilor staţionale
Analizând sistematica staţiunilor forestiere din ţara
noastră (revizuită în perioada 2004–2005 şi publicată
în anul 2010), s-a constatat faptul că în zona de câmpie
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din judeţul Giurgiu instalarea culturilor forestiere de
protecţie se impune pe întregul teritoriu atât datorită încadrării acestuia în zona de silvostepă de câmpie
într-o proporţie importantă (40-50 %), cât şi din cauza lipsei vegetaţiei forestiere şi procesului de aridizare
care se manifestă în partea nordică încadrată în zona
de câmpie forestieră (50-60 %), în situaţiile staţionale
prezentate în studiu (Anexa nr. 2 / selecţie – Costăchescu 2018).
3.1.3. Soluţiile de împădurire adoptate
După cum s-a amintit deja, variaţia, distribuţia şi modul de combinare a factorilor staţionali din cuprinsul
zonei de câmpie din judeţul Giurgiu, au determinat şi
diversitatea soluţiilor de împădurire adoptate pentru
realizarea perdelelor forestiere de protecţie.
Pentru stabilirea soluţiilor tehnice (compoziţiilor) de
realizare a perdelelor forestiere a fost necesară încadrarea pedostaţională generală a teritoriului analizat,
pornind de la premisa că tipul de sol este un indicator
suficient de bun al încadrării în zonalitatea bioclimatică. În cadrul acestei etape o fază importantă a constituit-o stabilirea tipurilor de sol dominante la nivelul
tuturor unităţilor administrativ-teritoriale (pe baza informaţiilor oferite de harta pedologică scara 1: 200 000,
întocmită de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi
Agrochimie). Din analiza datelor prezentate în studiu
rezultă faptul că în teritoriul analizat predomină atât
cernoziomurile tipice şi calcarice (cernoziomurile – 9 %),
cernoziomurile cambice şi faeoziomurile cambice (cernoziomurile cambice – 14 %) şi cernoziomurile argice şi
faeoziomurile argice (cernoziomurile argiloiluviale – 14
%), care însumează 37 % din teritoriul judeţului, cât şi
preluvosolurile roşcate (solurile brune-roşcate – 17 %),
luvosolurile roşcate (solurile brune-roşcate luvice – 14
%) şi luvosolurile tipice (solurile brune luvice – 4 %),
care reprezintă 35 % din teritoriul judeţului. Pe suprafeţe mai reduse dar reprezentative (pe 12 % din teritoriu) sunt răspândite aluviosolurile (solurile aluviale – 8
%) şi aluviosolurile entice (protosolurile aluviale – 4 %),
precum şi gleiosolurile şi diversele soluri gleice (solurile
gleice – 5 %) şi cernoziomurile gleice/ faeoziomurile gleice / gleiosolurile cernice (lăcoviştile – 3 %).
În acest stadiu al lucrărilor, arealele mai fărâmiţate şi
foarte restrânse cu eutricambosoluri, faeoziomuri greice, antrosoluri erodice şi soloneţuri au fost asimilate
tipurilor sau grupurilor de tipuri de soluri dominante
din vecinătate. Soluţia amintită a fost utilizată şi în cazul altor soluri cu pondere foarte redusă. Soluţionarea
mai exactă a încadrării arealelor pe care le ocupă aceste
soluri va putea fi realizată numai în etapa de proiectare
(SF-PT).
Soluţiile de împădurire au fost stabilite pe tipuri de
soluri şi grupuri de tipuri de soluri apropiate ecologic,
corelând exigenţele ecologice ale speciilor cu caracteristicile ecologice ale solurilor, dar luând în considerare
şi faptul că speciile componente vor fi nevoite să vegeteze în condiţii de ariditate mai accentuate decât cele
reflectate în mod normal de vegetaţia forestieră din
zonă, deoarece, prin amplasarea lor în câmp descoperit

şi prin dimensiunile lor reduse, perdelele forestiere nu
vor beneficia de microclimatul forestier (Damian 1969,
Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii
de împădurire 2000). Principiile generale care au fost
aplicate la stabilirea soluţiilor de împădurire au fost
deja enunţate anterior.
Ca urmare, în cazul perdelelor forestiere pentru zona
de câmpie a judeţului Giurgiu alegerea speciilor şi a proporţiei lor de participare pentru diferite tipuri de soluţii
de împădurire a fost făcută în funcţie de încadrarea bioclimatică şi de condiţiile pedostaţionale corespunzătoare acesteia, luând în considerare mai ales speciile de
bază indigene şi reprezentative care intră în alcătuirea
tipurilor naturale fundamentale de pădure din arealele
respective (stejar brumăriu, stejar pedunculat, cer, gârniţă), dar şi alte specii, indigene (jugastru, tei argintiu,
paltinul de câmp, sâmbovină, păr, corcoduş, diverşi
arbuşti) sau chiar exotice (ulm de Turkestan, salcâm,
sălcioară), recunoscute în ceea ce priveşte rezistenţa lor
sporită la uscăciune.
În cadrul unui proiect anterior (2009), analiza variaţiei factorilor staţionali edafic şi climatic în cuprinsul
teritoriului Câmpiei Române şi Dobrogei a permis identificarea (diferenţierea) a cinci situaţii pedostaţionale,
corespunzătoare atât zonei de câmpie forestieră (două),
cât şi zonei de silvostepă (trei) din Câmpia Română. În
cazul zonei de câmpie a judeţului Giurgiu sunt valabile şi au fost adoptate soluţiile specifice atât silvostepei
cât şi câmpiei forestiere, cărora le corespund compoziţiile de împădurire ce vor fi prezentate în continuare.
Întrucât au fost utilizate şi în alte lucrări, codurile numerice iniţiale (din anul 2009) corespunzătoare situaţiilor staţionale şi soluţiilor de împădurire adecvate în
cazul analizat au fost menţinute, astfel încât acestora
le corespund codurile IV, V, VI, VII şi VIII. Simbolurile
utilizate pentru speciile forestiere care participă la realizarea acestor compoziţii sunt următoarele: Stb-stejar
brumăriu, St-stejar pedunculat, Ce-cer, Gî-gârniţă, Teatei argintiu, Pa-paltin de câmp, Ult-ulm de Turkestan,
Sc-salcâm, Sm-sâmbovină, Ju-jugastru, Pă-păr, Cd-corcoduş, Sl-sălcioară, arb-arbuşti.
IV. Areale cu cernoziomuri (cernoziomuri calcarice
şi tipice) şi soluri bălane (kastanoziomuri) din silvostepa externă şi silvostepa mijlocie
Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă
următorul tip de staţiune: „Silvostepă externă şi
mijlocie, productivitate mijlocie (stejar brumăriu), cernoziomuri (cernoziomuri calcarice şi tipice) şi soluri bălane (kastanoziomuri) pe substrat
de loess, fiziologic mijlociu profunde – superficiale, edafic foarte mari, lutoase, moderat humifere,
carbonatice în primii 50 cm, mai rar carbonatice
sub adâncimea de 50 cm (cu orizont Cca sub adâncimea de 50-70 cm adâncime)”.
Compoziţie recomandată: 40Stb 20Ult 20Sl 20arb
V. Areale cu cernoziomuri cambice (cernoziomuri
cambice şi faeoziomuri cambice) din silvostepa mijlocie
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Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă
următorul tip de staţiune: „Silvostepă mijlocie, productivitate mijlocie-ridicată (stejar brumăriu),
cernoziomuri cambice (cernoziomuri cambice şi
faeoziomuri cambice) pe substrat de loess, fiziologic foarte profunde (rar profunde), edafic foarte
mari, lutoase-luto-argiloase până la cel mult lutoargiloase (mai rar lutoase în ansamblu), moderat
humifere (mai rar moderat-slab humifere), necarbonatice în primii 70 cm adâncime”.
Compoziţie recomandată: 40Stb 20Ult(Tea) 20Pă 20arb
VI. Areale cu cernoziomuri argiloiluviale (faeoziomuri argice şi cernoziomuri argice) din silvostepa
internă
Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă
următorul tip de staţiune: „Silvostepă internă, productivitate ridicată (stejar brumăriu), cernoziomuri argiloiluviale (faeoziomuri argice şi cernoziomuri argice) pe substrat loessoid, fiziologic
foarte profunde, edafic foarte mari, lutoase până
la luto-argiloase, moderat humifere”.
Compoziţie recomandată: 40Stb 20Tea(Ju) 20Pă 20arb
VII. Areale cu soluri brune argiloiluviale tipice
(preluvosoluri tipice), soluri brune-roşcate tipice
(preluvosoluri roşcate), soluri brune-roşcate luvice
(luvosoluri roşcate), soluri brune luvice (luvosoluri
tipice) şi luvisoluri albice (luvosoluri albice) din
câmpia forestieră
Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă
următorul tip de staţiune: „Câmpie forestieră, productivitate mijlocie-ridicată (stejar brumăriu,
stejar pedunculat), soluri brune argiloiluviale tipice (preluvosoluri tipice), soluri brune-roşcate
tipice (preluvosoluri roşcate), soluri brune-roşcate luvice (luvosoluri roşcate), soluri brune luvice
(luvosoluri tipice) şi luvisoluri albice (luvosoluri
albice) pe substrat lutos sau luto-argilos (± loessoid), fiziologic foarte profunde, edafic foarte mari,
lutoase până la luto-argiloase, slab până la moderat humifere”.
Compoziţie recomandată: 40Stb(St) 20Pa(Tea) 20Cd
20arb
VIII. Areale cu soluri brune argiloiluviale vertice
(preluvosoluri vertice) şi soluri brune-roşcate vertice (preluvosoluri roşcate-vertice) în complex cu cernoziomuri argiloiluviale vertice (faeoziomuri argice-vertice), soluri brune luvice vertice (luvosoluri
vertice), luvisoluri albice vertice (luvosoluri albice
vertice), planosoluri tipice si vertice şi vertisoluri
(vertosoluri) pe substrate argiloase (± loessoide)
din câmpia forestieră
Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă
următorul tip de staţiune: „Câmpie forestieră, productivitate mijlocie-inferioară până la inferioară
(cer, gîrniţă), soluri brune argiloiluviale vertice
(preluvosoluri vertice) şi soluri brune-roşcate vertice (preluvosoluri roşcate-vertice) în complex cu
cernoziomuri argiloiluviale vertice (faeoziomuri
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argice-vertice), soluri brune luvice vertice (luvosoluri vertice), luvisoluri albice vertice (luvosoluri albice vertice), planosoluri tipice şi vertice
şi vertisoluri (vertosoluri) pe substrate argiloase
(± loessoide), fiziologic mijlociu profunde, edafic
foarte mari, argiloase, moderat humifere, compacte-foarte compacte”.
Compoziţie recomandată: 40Ce(Gî) 30Pă 30arb
În concluzie, în zona de câmpie a judeţului Giurgiu variaţia factorilor staţionali edafic şi climatic în cuprinsul
teritoriului a permis identificarea (diferenţierea) a cinci
situaţii pedostaţionale menţionate, cărora le corespund
compoziţiile de împădurire IV, V, VI, VII şi VIII (materializate în harta generală a distribuţiei reţelei de perdele
forestiere de protecţie şi a soluţiilor de împădurire în
zona de câmpie din judeţul Giurgiu, precum şi în hărţile
distribuţiei reţelei de perdele forestiere de protecţie şi a
soluţiilor de împădurire în zona de câmpie din judeţul
Giurgiu din perimetrele administrative ale localităţilor
Gogoşari şi Toporu – anexate studiului – Costăchescu
et al 2018).

3.2. Stabilirea caracteristicilor
perdelelor forestiere

Reţeaua de perdele forestiere de protecţie a fost amplasată în general pe conturul tarlalelor agricole, în imediata apropiere a limitelor acestora, dar avându-se în vedere ca distanţele medii aproximative să fie de 500 m între
perdelele principale şi de 1000 m între perdelele secundare. Aceasta a fost creată dintr-un singur tip de perdea,
de 10 m lăţime, această dimensiune conducând la un
procent de ocupare a terenului de aproximativ 2-3%.
Alegerea speciilor care intră în compoziţia soluţiilor de
împădurire a fost făcută ţinând seama de funcţiile pe
care le îndeplinesc speciile de arbori şi arbuşti în compoziţia perdelelor forestiere de protecţie, prezentate
deja în cadrul proiectului din anul 2009.

3.3. Stabilirea necesarului de perdele
forestiere şi amplasarea reţelei pe
categorii de folosinţă a terenurilor

După cum s-a amintit anterior, reţeaua de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole din zona de
câmpie a judeţului Giurgiu a rezultat din suprapunerea
reţelei generată efectiv pe ortofotoplanuri peste suprafaţa deja vectorizată a celor două categorii de teren agricol luate în studiu (teren arabil şi păşuni).
A rezultat astfel reţeaua de perdele forestiere corespunzătoare celor două categorii de folosinţă şi având în vedere faptul că a fost stabilită o lăţime a perdelelor de 10
m, a putut fi determinată suprafaţa ocupată de perdelele forestiere în cadrul celor două categorii de terenuri.
Prin tehnica de lucru GIS care a fost aplicată în cadrul
studiului, în cazul zonei de câmpie a judeţului Giurgiu
suprafaţa de reţea corespunzătoare fiecărei categorii de
folosinţă, precum şi necesarul de material de împădurire, au putut fi defalcate pe tipuri de soluţii şi unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, în acest mod a putut
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fi stabilită şi distribuţia reţelei de perdele forestiere şi Tab. 1.2. Suprafaţa reţelei și suprafaţa totală protejată de teren arabil
necesarul de material de împădurire la nivelul judeţului
Suprafaţă reţea
Suprafaţă totală
Tip soluţie
%
Giurgiu.
(ha)
(ha)
4
371,48
16470,57
2,26
În zona de câmpie a judeţului Giurgiu a rezultat o su5
666,82
27818,03
2,40
prafaţă totală a reţelei de perdele forestiere de 3509
6
697,98
31667,05
2,20
ha (2,38 %), care protejează o suprafaţă totală de teren
7
1683,03
67844,80
2,48
agricol de 147252 ha. Reţeaua care protejează terenul
8
13,57
590,38
2,30
arabil reprezintă 3433 ha (2,38 % din totalul de 144391
ha), în timp ce reţeaua ce protejează păşunile perma- Din distribuţia reţelei de perdele forestiere şi a necesarunente reprezintă 76 ha (2,65 % din totalul de 2862 ha) lui de material de împădurire în zona de câmpie a judeţu(Tabelele 2, 3).
lui Giurgiu, pe localităţi şi categorii de folosinţă, prezenTab. 1.1. Suprafaţa reţelei şi suprafaţa totală protejată de păşuni pertată în cadrul studiului rezultă că la nivel de localitate
manente
suprafaţa reţelei de perdele forestiere variază de la 10-15
ha
(Bolintin Vale, Colibaşi, Gostinari, Valea Dragului) la
Suprafaţă reţea
Suprafaţă totală
Tip soluţie
%
150-180 ha (Frăteşti, Ghimpaţi, Izvoarele, Stăneşti, To(ha)
(ha)
poru), reţeaua de perdele forestiere generată în zona de
4
13,32
486,15
2,74
câmpie a judeţului Giurgiu fiind repartizată în 54 locali5
15,90
507,69
3,13
tăţi, cu o medie la nivel de localitate care în cazul reţelei
6
8,35
545,93
1,53
7
37,76
1320,82
2,86
este de 65 ha, iar în cazul terenului protejat este de 2727
8
0,48
0,92
52,17
ha (procent de ocupare a terenului de 2,38 %).
Distribuţia reţelei de perdele forestiere şi a necesarului
de material de împădurire pe categorii de folosinţă a terenului, pe tipuri de soluţii şi pe localităţi este prezentată
în anexele studiului (Anexa 1 – Costăchescu et al 2018).
Tabel 2.1. Distribuţia reţelei de perdele forestiere de protecţie şi a necesarului de material de împădurire în județul Giurgiu
C.f.

PP

Tip
soluție
4

PP

5

PP

6

PP

7

PP
TA

8
4

TA

5

TA

6

TA

7

TA

8

Compoziție

Sup.

40Stb 20Ult 20Sl 20arb
40Stb 20Ult(Tea) 20Pă
20arb
40Stb 20Tea(Ju) 20Pă
20arb
40Stb(St) 20Pa(Tea)
20Cd 20arb
40Ce(Gî) 30Pă 30arb
40Stb 20Ult 20Sl 20arb
40Stb 20Ult(Tea) 20Pă
20arb
40Stb 20Tea(Ju) 20Pă
20arb
40Stb(St) 20Pa(Tea)
20Cd 20arb
40Ce(Gî) 30Pă 30arb

Sup.

%

Des.

Numărul de puieţi necesar pentru plantare (buc.), pe specii:

Total

Stb

5000

66633

26652

Stb
(St)
0

3.13

5000

79484

31793

0

0

0

0

545.93

1.53

5000

41762

16706

0

0

8352

1320,82

2,86

5000

188824

0

75529

0

rețea

totală

13,32

486.15

2.74

15,90

507.69

8,35
37,76

Ce
(Gî)
0

Tea
(Ju)
0

Pa
(Tea)
0

Pă

Ult

Sl

Cd

Arb

13327

Ult
(Tea)
0

0

13327

0

13327

15897

0

15897

0

0

15897

0

8352

0

0

0

0

37765

0

0

0

0

37765

37765

8352

0,48
0,92
52,17
371,48 16470,57 2,26

5000
2416
5000 1857478

0
742990

0
0

966
0

0
0

0
0

725
0

0
371496

0
0

0
371496

0
0

725
371496

666,82

0

666791

27818,03

2,40

5000 3333957 1333584

0

0

0

0

666791

0

666791

0

697,98 31667,05

2,20

5000 3489962 1395986

0

0

697992

0

697992

0

0

0

1683,03 67844,8

2,48

5000 8415073

0

3366031

0

0

1683014

0

0

0

0

1683014

1683014

13,57

2,30

5000

0

0

27136

0

0

20352

0

0

0

0

20352

590,38

67840

697992

Tabel 2.2. Distribuţia reţelei de perdele forestiere de protecţie şi a necesarului de material de împădurire pe categorii de folosinţă a terenului în
județul Giurgiu
C.f.
PP
TA

Sup.
rețea
75,81
3432,88

Sup.

%

Des.

Totală

2861,51
144390,83

2,65
2,38

5000
5000

Numărul de puieţi necesar pentru plantare (buc.), pe specii:

Total
379119
17164310

Stb
75151
3472560

Stb(St)
75529
3366031

Ce(Gî)
966
27136

Tea(Ju)
8352
697992

Pa(Tea)
37765
1683014

Pă
24974
1385135

Ult
13327
371496

Ult(Tea)
15897
666791

Sl
13327
371496

Cd
37765
1683014

arb

76066
3439645

Tab. 2.3. Distribuţia reţelei de perdele forestiere de protecţie şi a necesarului de material de împădurire în județul Giurgiu
Sup.
rețea
3508,69

Sup.

%

Des.

Total
totală
puieti
147252,34 2,38 5000 17543429

Numărul de puieţi necesar pentru plantare (buc.), pe specii:

Stb

Stb(St)

3547711

3441560

Ce
Tea
Pa
(Gî)
(Ju)
(Tea)
28102 706344 1720779

Ult
Sl
Cd
(Tea)
1410109 384823 682688 384823 1720779
Pă

Ult

arb
3515711

Notă explicativă a simbolurilor utilizate:
carea numerică a soluţiei la nivelul Câmpiei Române;
Compoziţie
– compoziţia de împădurire; Localit. – dec.f. – categoria de folosinţă a terenului: PP – păşune
numirea
localităţii;
Sup. rețea – suprafaţa teoretică a
permanentă, TA – teren arabil; Tip soluţie – codifi55
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reţelei de perdele (ha); Sup. totală – suprafaţa totală
a terenurilor agricole protejate de reţea (ha); % – ponderea reţelei de perdele din totalul terenurilor agricole
protejate; Des. – numărul puieţilor plantaţi / ha (buc.
/ ha); Total – numărul total de puieţi necesar pentru

plantare, pe localităţi şi tipuri de soluţie (buc.); Sl – sălcioară; Ult – ulm de Turchestan; St – stejar pedunculat;
Stb – stejar brumăriu; Ce – cer; Gî – gârniţă; Pa – paltin
de câmp; Pă – păr; Ju – jugastru; Tea – tei argintiu; Cd
– corcoduş; arb – arbuşti.

Tab. 3.1. Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de perdele forestiere de protecție a păşunilor permanente
Tip
soluţie
4
5
6
7
8

Total
66633
79484
41762
188824
2416

Stb
26652
31793
16706
0
0

Stb (St)
0
0
0
75529
0

Numărul de puieţi necesar pentru plantare (buc.), pe specii:
Ce (Gî)
Tea (Ju)
Pa (Tea)
Pă
Ult
Ult (Tea)
0
0
0
0
13327
0
0
0
0
15897
0
15897
0
8352
0
8352
0
0
0
0
37765
0
0
0
966
0
0
725
0
0

Sl
13327
0
0
0
0

Cd
0
0
37765
0

arb
13327
15897
8352
37765
725

Tab. 3.2. Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de perdele de protecție a terenului arabil
Tip
soluţie
4
5
6
7
8

Total
1857478
3333957
3489962
8415073
67840

Stb
742990
1333584
1395986
0
0

Stb (St)
0
0
0
3366031
0

Numărul de puieţi necesar pentru plantare (buc.), pe specii:
Ce (Gî)
Tea (Ju)
Pa (Tea)
Pă
Ult
Ult (Tea)
0
0
0
0
371496
0
0
0
0
666791
0
666791
0
697992
0
697992
0
0
0
0
1683014
0
0
0
27136
0
0
20352
0
0

Sl
371496
0
0
0
0

Cd
0
0
1683014
0

arb
371496
666791
697992
1683014
20352

Tab. 3.3. Necesarul de material de împădurire (număr de puieți) pe întrega zonă de câmpie a judeţului Giurgiu
Total puieţi
17543429

Stb
3547711

Stb (St)
3441560

Ce (Gî)
28102

Tea (Ju)
706344

Pa (Tea)
1720779

3.4. Stabilirea necesarului de puieţi
pentru realizarea perdelelor forestiere

Având în vedere datele obţinute care se referă la suprafeţele ocupate de perdelele forestiere până la nivel de
detaliu, precum şi datele care privesc caracteristicile
propriu-zise ale perdelelor (compoziţie, scheme şi desimi), prin calcul a rezultat necesarul de material de împădurire pe tipuri de soluţii, total şi defalcat pe specii,
pe categorii de folosinţă şi la nivel local.
În zona de câmpie a judeţului Giurgiu a rezultat un număr total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de
perdele forestiere de 17543429, din care cvercineele reprezintă aprox. 40 %. Defalcarea acestui necesar total de
puieţi pe cele două categorii de folosinţă este următoarea: teren arabil – 17164310 puieţi (din care cvercinee
aproximativ 40 %); păşuni permanente – 379119 puieţi
(din care cvercinee aproximativ 40 %) (Tabele 2, 3).

3.5. Posibilităţi de valorificare a
rezultatelor obţinute

În cadrul unor lucrări şi proiecte desfăşurate anterior
acestui studiu au fost elaborate soluţii de protecţie şi de
ameliorare a condiţiilor de mediu, inclusiv pentru zona
agricolă din Câmpia Română, care permit fundamentarea măsurilor ce trebuie adoptate în acest domeniu la
nivel naţional (general).
Lucrările desfăşurate în cadrul acestui studiu au urmărit valorificarea, aprofundarea şi detalierea rezultatelor
obţinute anterior, prin elaborarea unor soluţii şi măsuri la nivel local (în zona de câmpie a judeţului Giurgiu,
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Pă
1410109

Ult
384823

Ult (Tea)
682688

Sl
384823

Cd
1720779

arb
3515711

afectată de procese de aridizare), care au caracter concret şi permit într-o etapă ulterioară crearea unei reţele
judeţene de perdele forestiere pentru protejarea terenurilor agricole din zona de câmpie a judeţului Giurgiu.
Rezultatele studiului furnizează toate informaţiile tehnice specifice unui studiu de prefezabilitate, care vor
permite realizarea concretă a reţelei de perdele forestiere, prin trecerea la etapa de proiectare (SF şi PT) la
nivel local şi, ulterior, la etapa de execuţie.
Principalii utilizatori ai rezultatelor obţinute sunt organele publice centrale ale administraţiei de stat (ministere), pentru elaborarea strategiilor şi a politicilor în
domeniu, precum şi organele publice locale ale administraţiei de stat (prefecturi, direcţii agricole şi silvice,
agenţii de mediu ş.a.), pentru informare şi transpunere
în practică.

3.6. Estimarea efortului financiar
necesar pentru realizarea reţelei de
perdele forestiere

Având în vedere experienţa anterioară privind activitatea de proiectare în domeniul perdelelor forestiere de
protecţie, în studiu este prezentată şi o estimare a efortului financiar implicat de realizarea reţelei de perdele
forestiere de protecţie a câmpului în judeţul Giurgiu.
Pentru a efectua această estimare au fost luate în considerare următoarele elemente:
»» costul execuţiei propriu-zise a lucrării la hectar
(45000 lei) şi suprafaţa reţelei proiectate (3509 ha);
»» costul studiilor de fezabilitate pe localităţi – 1 % din
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costul execuţiei;
»» costul proiectelor tehnice pe localităţi – 0,25 % din
costul execuţiei;
»» costul obţinerii avizelor legale necesare – 0,25 % din
costul execuţiei;
»» costul documentaţiilor privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de execuţie – 50000
lei;
Au rezultat următoarele categorii de cheltuieli, la un
curs euro/leu de 4,66:
»» Cheltuielile pentru execuţia lucrării: 158000000 lei.
»» Cheltuielile pentru realizarea studiilor de fezabilitate:
1580000 lei.
»» Cheltuielile pentru realizarea proiectului tehnic: 395000
lei.
»» Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare instalării perdelelor forestiere de protecţie: 395000 lei.
»» Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii
de proiectare şi a contractului de execuţie a lucrării (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.): 50 000 lei.
»» Rezultă o valoare totală estimată a investiţiei de:
160420000 lei (34424893 euro).

În zona de câmpie din judeţul Giurgiu, din fundamentarea necesităţii amplasării reţelei de perdele forestiere
de protecţie a câmpului, a rezultat o suprafaţă totală de
perdele forestiere de 3509 ha, care protejează o suprafaţă totală agricolă de 147252 ha.
Distribuţia suprafeţei totale a reţelei de perdelele forestiere pe cele două categorii de folosinţă a terenului
agricol este următoarea:
»» teren arabil – 3433 ha;
»» păşune – 76 ha.
Ca urmare, pentru a realiza reţeaua de perdele forestiere la nivelul zonei de câmpie a judeţului Giurgiu este necesar un număr total de puieţi de 17543429. Chiar dacă
valoarea are deocamdată numai un caracter orientativ
(acoperitor), urmând a fi definitivată în fazele de SF – PT,
aceasta este utilă pentru dimensionarea şi eşalonarea
capacităţii de producere a materialului de împădurire.
Având în vedere suprafaţa mare pe care urmează să se
defăşoare lucrările de împădurire, gradul ridicat de răspândire al lucrărilor, precum şi cantitatea mare de material de împădurire care trebuie produsă, se apreciază
că o astfel de lucrare trebuie eşalonată pe o perioadă de
minimum 5 ani. Luând în considerare valorile amintite
anterior privind suprafaţa reţelei de perdele, numărul
total de puieţi necesar şi această perioadă minimă de
producere a materialului de împădurire şi de execuţie a
lucrării, rezultă faptul că producerea puieţilor necesari
4. Concluzii
Rezultatele obţinute în cadrul acestei lucrări furnizează poate fi realizată pe o suprafaţă de aproximativ 11,7 ha
toate informaţiile tehnice specifice unui studiu de pre- de pepinieră, care trebuie să fie disponibilă cu cel puţin
fezabilitate, care vor permite realizarea concretă a siste- un an înainte de începerea lucrărilor de instalare.
mului forestier necesar pentru protejarea zonei agricole A fost estimată o valoare totală a investiţiei de
de câmpie din judeţul Giurgiu, prin trecerea la etapa de 160420000 lei (34424893 euro).
proiectare (SF şi PT) la nivel local şi, ulterior, la etapa
Mulțumiri
de execuţie.
Cercetările
de față au fost finanțate prin proiectul:
Zona de câmpie din judeţul Giurgiu luată în studiu toPN18040301
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Abstract

Establishing the need to set up forest protection curtains of the field in Giurgiu county
The necessity studies at the county level, which represent the first stage for the establishment of forest
protection curtains in the areas of the Romanian Plain and Dobrudja Plateau affected by aridization, have the
value of prefeasibility studies.
This paper is a synthesis of the study to substantiate the necessity for setting up the forest protection curtains
of the field in Giurgiu county.
As a result, the paper analyzes and presents the principles considered in the selection of the species that can
be used for the network of forest protection curtains in Giurgiu county, the ecological forest site conditions in
which it is recommended, the afforestation solutions adopted in accordance with the environmental conditions,
the features that forestry curtains must have, the need for forest curtains and the location of the network by
land use (arable or grassland), the need for seedlings for the realization of the forest curtains and the estimation
of the financial effort required to achieve the objective.
Keywords: forest shelterbelts network, crops protection, ecological site conditions, afforestation compositions
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Ameliorarea
bazinelor hidrografice

EVALUAREA RISCULUI LA VIITURILE TORENŢIALE
ŞI ELABORAREA UNUI SISTEM DE MĂSURI
STRUCTURALE ŞI NON-STRUCTURALE ÎN PĂDURILE
ADMINISTRATE PRIN BAZA EXPERIMENTALĂ SĂCELE
A I.N.C.D.S. „MARIN DRĂCEA"
ANDREI ADORJANI, CEZAR UNGUREAN, ȘERBAN DAVIDESCU, NICU TUDOSE, ADRIANA DAVIDESCU

1. Introducere

Nationale de Management al Riscului la Inundații: una
pe termen scurt (OG 1309/2005, 1854/2005) și una pe
termen mediu și lung (HG 846/2010).
În cadrul acestor strategii se impune „abordarea bazinală a problemei inundațiilor prin introducerea conceptului de planuri de gestionare a riscului la inundații la
nivel de bazin hidrografic. Astfel amenajarea bazinelor
hidrografice torențiale şi reducerea eroziunii solului din
patrimoniul agricol și silvic urmează să se realizeze pe
baza unui plan de amenajare concordat cu planurile bazinale de gestionare a riscului la inundații”.
Identificarea bazinelor susceptibile de a genera viituri
torenţiale reprezintă un instrument important în amenajarea bazinelor hidrografice pe de o parte şi în modul de gestionare al riscului la viituri rapide, pe de altă
parte.
Racordându-ne la problematica enunţată mai sus, INCDS „Marin Drăcea", ca administrator de fond forestier prin bazele sale experimentale, a iniţiat o temă de
asistenţă tehnică cu scopul principal de a evalua starea
actuală a torenţialității bazinelor hidrografice mici, cu
folosinţe preponderent forestiere, din teritoriile administrate şi propunerea unor lucrări şi măsuri de diminuare a efectelor viiturilor asupra construcţiilor şi terenurilor silvice.
În prezentul articol este prezentată analiza stării de
torenţialitate a bazinelor hidrografice mici, modul de
comportare a lucrărilor de apărare și a celor de artă ce
echipează reţeaua de drumuri forestiere pe teritoriul
administrat de Baza Experimentală Săcele, precum și
măsurile ce se impun pentru diminuarea efectelor viiturilor torențiale.

Inundațiile sunt un pericol natural comun care aduc importante daune proprietății, vieții umane și mediului
(Ionescu et al 2006 a,b). În intervalul anilor 2000-2014,
la nivel global, inundațiile au totalizat un procent de
39,26% din totalul dezastrelor naturale și au cauzat daune în valoare de aproximativ 397 miliarde $ (EM-DAT
2015). La nivel European în perioada 1998-2009 s-au
produs 213 inundații care au cauzat pierderea a 1127
vieți omenești și care a afectat mai mult de trei milioane de oameni (EEA 2010, http://www.apfm.info/pdf/
concept_paper_e.pdf). Numărul inundațiilor a crescut
treptat în ultimele secole cu o creștere a frecvenței și
intensității în ultimele decenii (Gavrilović et al 2004,
Kostadinov et al 2006, Serban et Galie 2006, Muller
2010, Costache et Prăvălie 2012, Petrović 2015, Li et al
2016, Livarciuc F 2017, Kvočka et al 2018).
La nivel național inundațiile reprezintă o problemă
majoră. Ele se produc preponderent în zonele montane
și în special primăvara, când la cantitatea de apă provenită din topirea stratului de zăpadă se adaugă și apa
provenită din precipitații extreme. În acest sens s-au
înregistrat pagube majore la o serie de obiective economice (ex. drumuri, baraje, locuințe, poduri etc.) și au
afectați o serie de localități, înregistrându-se anual în
medie 13 decese între 1969-2006 (HG 846/2010). Ultima inundație însemnată a avut loc în 2005 când au
fost afectate 1734 de comunități și s-au înregistrat 76
de pierderi de vieți omenești, pagubele materiale fiind
în valoare de 1,5 miliarde euro (GoR 2007).
În urma acestor evenimente și pentru a se conforma
legislației Europene (ca țară membră a Uniunii Europeme) a fost elaborat „Programul Național de Management
al Riscului la Inundații” și aprobat de Guvernul României. 2. Metoda de cecetare
Pentru a ghida dezvoltarea și punerea în aplicare a aces- Pentru evaluarea riscului la inundații și propunerea de
tui Program Național, guvernul a elaborat două Strategii măsuri de limitare a efectelor acestora, pe teritoriul UP
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I Săcele, cercetările au vizat un număr de 29 sub-bazine
hidrografice situate în bazinul hidrografic Doftana Ardeleană şi pe versantul stâng al Râului Târlung amonte de
acumularea Săcele, cu o suprafaţă de 3756,03 ha (fig. 1). »»

suprafață prin maximizarea calității hidrologice a
folosințelor prin aplicarea măsurilor adecvate de gospodărire a fondului forestier și cel agricol;
Qmax – debitul maxim, ipotetic (ipoteza 2), ce se
poate produce în urma creșterii la maxim a scurgerilor de suprafață în urma producerii unor calamități
sau gospodăririi inadecvate a folosințelor.

3. Rezultate și discuții

Pentru analiza stării actuale a folosințelor și elaborarea
celor două situații ipotetice, gospodărire durabilă și inadecvată a folosințelor, a fost folosit sistemul de cartare
hidrologică propusă de Alexandru Apostol (Munteanu
et al 1975, 1977, Clinciu 1997, 2006, 2008).
Analiza bonității hidrologice a folosințelor din bazinele
hidrografice studiate, cu mențiunea că și pentru terenurile agricole a fost extins sistemul de cartare avut în
vedere pentru fondul forestier, a dus la concluzia că din
suprafață studiată, de 3756,03 ha, 78% sunt terenuri cu
eficiență hidrologică ridicată și mijlocie, iar 17% cele cu
eficiență scăzută. Acestă situație prezintă variații semFig. 1. Localizarea sub-bazinelor studiate
nificative pe bazine hidrografice, grupe de bazine hidrografice,
în funcție de procentul de împădurire, structura
Dintre sub-bazinele studiate, identificarea acelora
arboretelor,
existența terenurilor degradate etc.
care sunt susceptibile a genera viituri torențiale, prin
estimarea gradului de torențialitate, reprezintă un În ce privește variația repartiției categoriilor hidrologiprim pas în gestionarea acțiunilor privind combaterea ce în sub-bazinele studiate se constată că în majoritatea
efectelor acestui fenomen natural sever și eșalonarea situațiilor terenurile cu eficiență hidrologică ridicată și
mijlocie sunt preponderente (78% – 96%, excepție făintervențiilor.
când
bazinul hidrografic Valea Dracului unde procentul
Estimarea gradului de torențialitate se bazează pe
mare
a terenurilor cu eficiență scăzută (50%) poate fi pus
metoda fundamentată de Radu Gaspar în 1967 și
pe
seama
suprafețelor mari ocupate de pășuni și fânețe.
îmbunătățită succesiv (Clinciu et al 2015) și are la bază
determinarea coeficientului de torențialitate, exprimat Pe baza încadrării hidrologice a folosințelor în situația
actuală și pentru cele două situații ipotetice menționate
prin relația:
-1
și
determinării parametrilor morfometrici și hidroloKtor = (Q – Qmin) x (Qmax – Qmin) (1)
gici ai bazinelor hidrografice studiate au fost calculați
Semnificația termenilor ecuației este următoarea:
coeficienții medii de scurgere și debitele corespunzătoa»» Q – debitul de viitură ce se formează în bazin la asi- re celor trei ipoteze (Q, Qmin și Qmax), iar în final a
gurarea de 1% și durata egală (T) cu durata eficace fost determinat gradul de torențialitate a sub-bazinelor
(tc), calculat la starea actuală a folosințelor;
hidrografice (tab. 1). Determinarea debitelor la asigura»» Qmin – debitul minim, ipotetic (ipoteza 1), ce se rea de 1% s-a făcut cu ajutorul Formulei raționale varipoate produce ca urmare a minimizării scurgerii de anta I.
Tab. 1. Parametrii morfometrici, hidrologici, coeficientul de scurgere, debitul și gradul de torențialitate a bazinelor hidrografice studiate
Supraf.
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R
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i
H
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m
m
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4
5
6
7
8
9
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Q
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Ktor

14

mc/s
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0.489
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0.226
0.470

23.43
19.18
31.6
4.63
3.52
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4.01
3.06
6.39

0.34

0.30

0.29
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26.93
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0.257
0.178
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9.40
9.14
15.10
8.04
7.56
13.09
1.46
1,02
2,31
8.74
7.81
14.41
74.40
69.06
96.01
9.29
7.69
13.07
13.26
12.15
19.78
7,08
5.03
8.61
3.32
2.65
5.05
0.39
0.27
0.69

Ktor
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0.28

0.15
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0.26

0.03
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Notații: La – lungimea albiei principale; R-lungimea
rețelei hidrografice, iv – panta medie a versanților, ia
– panta medie a albiei principale; Lv – lungimea medie
a versanților, Ta – timpul de concentrare pe albie, Tv –
timpul de concentrare pe versanți, Tc – timpul de concentrare, i – intensitatea ploii de calcul, H – cuantumul
ploii, Cm – coeficientul mediu de scurgere.
Pentru ierarhizarea bazinetelor au fost stabilite 5 clase
de torențialitate: slabă (Ktor>0,2), mijlocie (Ktor=0,210,4), puternică (Ktor=0,41-0,6), foarte puternică
(Ktor=0,61-0,8) și excesivă (Ktor = 0,81-1,0).
Conform clasificării de mai sus se constată că Pr. Fierăstrăul de Jos și Pr. Îngust de Jos
au torențialitate slabă, iar Pr. borna 116_V
(u.a. 52) și Valea Dracului au torențialitate puternică. Celelalte bazine hidrografice au torențialitate mijlocie. Torențialitatea puternică a celor două bazinete menționate se datorează în principal procentului
redus de împădurire. Situația sintetică a gradului de
torențialitate pentru principalele bazine hidrografice
est prezentată în histograma de mai jos (fig. 2).
Evaluarea gradului de torențialitate a scos în evidență,
în condițiile geologice, geomorfologice și de climă specifice zonei studiate, legătura strânsă dintre acesta, procentul de împădurire a bazinului hidrografic și modul
de gospodărire a folosințelor din bazinul hidrografic.
Astfel, în cazul unor bazine hidrografice cu procent
mare de împădurire, aplicarea unui management durabil a pădurilor poate să ducă la menținerea unei
torențialități slabe la mijlocie. Acesta este cazul bazinelor
62
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hidrografice ale pâraielor Tesla și Tigăi, a căror
suprafață însumată reprezintă aproximativ 60% din
suprafața studiată. În aceste bazine, care în anii 5060 ai secolului trecut erau foarte torențiale, aplicarea
prevederilor amenajamentelor silvice privind mărirea
capacității hidrologice a pădurii și executarea de lucrări
de corectare a torenților a dus la reducerea gradului de
torențialitate spre torențialitate slabă. Având în vedere,
de asemenea, că în aceste bazine rețeaua hidrografică
este amenajată aproape în integralitate cu lucrări de corectare a torenților, apar doar câteva sectoare de albii
unde viiturile pot afecta rețeaua de drumuri forestiere
sau terenurile silvice.

Fig. 2. Valoarea gradului de torențialitate (Ktor) pe principalele bazine
hidrografice
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Astfel, în vedera protejării integrale a obiectivelor silvice, „ultimele puncte fierbinți", cu eroziuni în adâncime și subminări de maluri, au fost identificate pe Pr.
Davidoaia unde amenajările insuficiente de la stația
de întoarcere au dus la disturgerea terasamentelor și
a două podețe și pe Valea Tigăile, unde pe aproximativ
300 m, caracteristicile drumului forestier sunt total
neadecvate în raport cu direcția și nivelul debitelor de
viitură. Pe celealate drumuri forestiere apar doar subminări ale rambleelor, cauzate în cele mai multe situații
de bararea albiei și devierea debitelor de viitură de
vegetația instalată pe albie sau de resturile provenite
din exploatări forestiere.
Starea de fapt prezentată mai sus, în care sunt necesare
intervenții doar în câteva puncte pentru stoparea efectelor viiturilor torențiale se datorează atât modului de
gospodărire durabilă a fondului forestier cât și consolidării albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice, acțiune
demarată în anul 1975, odată cu înființarea Acumulării
Săcele.
În teritoriul studiat, lucrările de corectare a albiilor
torențiale executate dealungul timpului au constat din:
»» 37 lucrări transversale din beton pe Pr. Tigăile – fir
principal și afluenți (Cracul Stâng și Pr. Nanului),
dintre care, 9 traverse, 11 praguri și 17 baraje;
»» 15 lucrări transversale din beton pe Pr. Tesla – fir
principal, dintre care, 11 traverse, 1 prag și 1 baraj;
»» 13 lucrări transversale din beton pe Valea Dracului –
fir principal, dintre care, 2 traverse, 8 prag și 3 baraje.
Cele mai recente lucrări, executate în teritoriul studiat
în anul 2017, au constat din două praguri din căsoaie
de lemn ca urmare a implementării proiectului PNII-PT-PCCA-2013-4-0687 – "Soluții ecologice pentru
amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și
ROSCI0038 Ciucaș".
Efectele lucrărilor transversale executate s-au materializat prin consolidarea a 7,1 km albii torențializate,
retenția și consolidarea a circa 114 000 m3 aluviuni dintre care, 60 000 m3 prin retenție directă și 54 000 m3
prin consolidare pe loc și apărarea rețelei de drumuri
forestiere.
În contextul elaborării unui plan de management al
inundațiilor s-a făcut o verificare a capacității de evacuare a deversoarelor lucrărilor existente față de debitul
de verificare la asigurarea de 1%. Calculele efectuate au
arătat că deversoarele tuturor lucrărilor existente îndeplinesc această condiție, neexistând pericolul ca viiturile produse să depășească lucrările și să producă inundarea terenurilor limitrofe rețelei hidrografice.
Ținând cont de numărul mare de lucrări de corectare a
torenților din teritoriul administrat de BE Săcele, de volumul impresionant de aluviuni reținute și consolidate
pe loc, cunoașterea în orice moment a stării lucrărilor
este un instrument important în luarea unor decizii ce
privesc punerea în siguranță a lucrărilor degradate/avariate și etapizarea intervențiilor cu scopul de a le menține
în stare de funcționare pe o durată cât mai lungă.

În acest sens, s-a făcut o apreciere a stării lucrărilor hidrotehnice pe baza unui indice de stare a lucrărilor dezvoltat în cadrul proiectelor "Comportarea în exploatare
a lucrărilor hidrotehnice utilizate în amenajarea bazinelor hidrografice torențiale din România" (Davidescu
et al 2012, Kostadinov et al 2006) și "Soluții ecologice
pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207 Păstăvaru, ROSCI0,195 Piatra
Mare și ROSCI0038 Ciucaș" (Tudose et al 2014), proiecte finanțate de Ministerul Educației Naționale.
Pentru evaluarea lucrărilor hidrotehnice din punct de
vedere al stării, s-a adoptat o clasificare după valoare
indicelui de stare, după cum urmează: lucrare cu stare
foarte rea (Ys<20), stare rea (21<Ys<40), stare mediocră
(41<Ys<60), stare bună (61<Ys<80) și stare foarte bună
(81<Ys<100).
Ținând cont de clasificarea de mai sus și indicele de stare mediu de 85,13, se poate afirma că lucrările transversale sunt în stare foarte bună (tab. 2).
Tab. 2. Starea lucrărilor hidrotehnice transversale pe categorii de lucrări
Categorie
de stare
Foarte rea
Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună
Total
Indice de stare
mediu

Categorii de lucrări transversale
Traverse
Praguri
Baraje
1
1
12
4
9
19
17
22
19
22
79,70

89,26

86,99

Total
2
16
45
63
85,13

În analiza inundabilității și a efectelor inundațiilor asupra obiectivelor interceptate de viituri un factor important este reprezentat de analiza capacității de evacuare
a podurilor și podețelor care asigură traversarea cursurilor de apă de către drumurile forestiere care accesibilizează fondul forestier.
Subdimensionarea acestor lucrări le pot transforma în
adevărate obstacole în fața viiturilor torențiale. Nu de
puține ori subdimensionarea podurilor și podețelor, ori
amplasarea incorectă a dus la distrugerea sau colmatarea acestora și la incapacitatea evacuării debitelor de
viitură ce a dus la inundarea cu aluviuni a terasamentelor drumurilor forestiere și publice și scoaterea acestora
din uz până la înlăturarea efectelor viiturilor.
În acest sens, după inventarierea tuturor podurilor și
podețelor ce echipează drumurile forestiere aflate în
administrarea BE Săcele s-a făcut o evaluare a stării lor
și a capacității de evacuare și au fost propuse măsurile
care trebuie întreprinse pentru remedierea deficiențelor
constatate.
Din analiza stării podurilor și podețelor care echipează
cele patru drumuri cuprinse în amenajamentul silvic
(DAF Pr. Nanului, DAF Davidoaia, DAF Tigăile – Cracul
Drept, DAF Tigăile – Cracul Stâng) și care accesibilizează fondul forestier administrat, s-a constatat că pe o
lungime de 10,11 km sunt amplasate un număr de 38
poduri și podețe, dintre care 11 dalate și 27 tubulare.
În toate situațiile calculele de verificare au demonstrat
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că este asigurată capacitatea de evacuare a debitelor de
dimensionare.
Cât despre starea acestora s-a constatat că 68% dintre

poduri și podețe sunt în stare bună, 16% sunt degradate (timpane, camere de captare etc. distruse), 8% au diferite grade de colmatare, 5% sunt distruse în totalitate,
iar 3% sunt subminate (tab. 3).

Tab. 3. Starea podurilor și podețelor ce echipează drumurile forestiere
Drumul forestier

Poduri și podețe
Lungime

Denumire
DAF Davidoaia
DAF Tigăi – Cracul Drept
DAF Tigăi – Cracul Stâng
DAF Pr Nanului
Total
%

km
0,59
5,8
0,7
3,02
10,11
-

Total
buc
3
11
3
21
38
-

Număr
din care
Dalate
Tubulare
buc
buc
2
1
6
5
1
2
2
19
11
27
-

Determinările privind eficiența hidrologică a arboretelor, identificarea albiilor cu manifestări torențiale și
inventarul lucrărilor de corectare a torenților existente
precum și a lucrărilor de artă ce echipează drumurile
forestiere au condus în final la identificarea unor măsuri structurale și non-structurale pentru diminuarea
efectelor viiturilor torențiale.
Măsurile structurale vizează în exclusivitate protejarea obiectivelor de interes forestier, dintre care pe primul loc se situează rețeaua de drumuri forestiere. Propunerile de lucrări au fost extinse și pentru drumurile
forestiere ale altor administratori, dar care asigură accesibilizarea fondului forestier administrat de BE Săcele.
Lucrările propuse, pentru diminuarea efectelor viiturilor asupra instalațiilor de transport, au vizat două
categorii de lucrări și anume, lucrări de corectare a
torenților pentru consolidarea albiilor torențiale și dirijare a debitelor de viitură pe trasee nepericuloase în
raport cu obiectivele apărate și lucrări de traversare a
albiilor de către drumurile forestiere.
Lucrările de corectare a torenților și cele conexe acestora constau din:
»» calibrări de albii cu un volum de 3000 mc terasamente;
»» canale din beton cu un volum de 145 mc construcții;
»» lucrări transversale din beton cu un volum de 1220
mc construcții;
»» punerea în siguranță a unor lucrări existente cu un

Stare actuală
Distruse
buc
2

Colmatat
buc
1

2
5

1
1
3
8

Degradate
buc

Subminate
buc

6
6
16

1
1
3

Bună
buc
0
11
2
13
26
68

volum de 25 mc construcții din beton;
»» ziduri de sprijin din beton cu un volum de 2610 mc
construcții din beton;
»» supraînălțare drum cu un volum de 1750 mc terasamente.
Lucrările de traversare a rețelei hidrografice au urmărit
două aspecte, și anume, lucrările de artă ce echipează
drumurile foresteire și amenajările pentru traversarea
rețelei hidrografice pe drumurile de scos-apropiat a masei lemnoase.
Lucrările ce asigură traversarea cursurilor de apă de către drumurile forestiere constau din:
»» 2 podețe dalate noi, L=2,0m;
»» decolmatări de podețe cu un volum de 9 mc terasamente;
»» refaceri de camere de captare, timpane cu un volum
de 12 mc construcții.
Amenajările pentru traversarea rețelei hidrografice de
drumurile de scos-apropiat a masei lemnoase exploatabile constau din:
»» 15 podețe tubulare, dintre care 6 cu diametrul de
1000mm și 9 cu diametrul de 1500 mm;
»» amenajarea a 6 treceri prin vad.
Fondurile necesare pentru punerea în operă a măsurilor
structurale s-au estimat, la nivelul anului 2016, la 4036
mii lei (tab. 4).

Tab. 4. Evaluarea costurilor lucrărilor structurale propuse și încadrarea în categorii de urgență
Cost lucrări cu TVA

Categoria de lucrări

din care urgența .....
I

II

Nespecificată

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

A. Lucrări de CT
A.1. Pe terenurile administrate de BE Săcele

1853

1560

293

-

A.2. Pe terenurile limitrofe celor administrate de B.E. Săcele

974

849

125

-

Total A

2827

2409

418

-

B. Lucrări pentru traversări cursuri de apă
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B.1. Pe terenurile administrate de BE Săcele

161

161

B.2. Pe terenurile limitrofe celor administrate de B.E. Săcele

21

21

B.3. Pentru accesibilizarea masei lemnoase exploatabile

377

377

Anul XXIII | Nr. 42 | 2018
Categoria de lucrări

Cost lucrări cu TVA

din care urgența .....
I

II

Nespecificată

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

Total B.

559

182

Total lucrări de bază

3386

2591

377
418

377

Alte cheltuieli

650

498

80

72

Total general

4036

3089

498

449

Măsurile non-structurale propuse privesc modul de
gospodărire al fondului forestier administrat de BE Săcele, astfel încât arboretele să-și poată exercita, în cel
mai înalt grad, rolul de "scut protector" împotriva eroziunii solului și în reglarea scurgerilor de suprafață.
Analizând prevederile amenajamentului în vigoare, ca urmare a poziționării terenurilor administrate
în amonte de acumularea Săcele, din punct de vedere
funcțional, arboretele sunt încadrate în întregime în
grupa I – păduri cu funcții speciale de protecție, dintre
care aproximativ 72% au rol de protecție a apelor și 11%
au rol de protecție a terenurilor și solurilor.
Ținând cont de cele menționate mai sus, arboretele trebuie să îndeplinească concomitent protecția cursurilor
de apă în vederea consolidării malurilor, limpezirii apelor, menținerii debitului constant al cursurilor de apă și
evitarea colmatării lacului de acumulare Săcele și protejarea instalațiilor de transport existente, protecția
solurilor contra eroziunilor și producția de lemn în vederea realizării sortimentelor lemnoase cerute pe piață.
Principalele măsuri silvotehnice ce răspund cerințelor
enumerate mai sus sunt următoarele:
»» extinderea tratamentului tăierilor grădinărite prin
încadrarea tuturor arboretelor pluriene neparcurse
cu lucrări în subunitatea de gospodărire codru grădinărit;
»» interzicerea recoltării de produse principale din arborete situate pe versanți cu pante peste 35°;
»» în aplicarea tratamentelor succesive și combinate interzicerea cu desăvârșire a tăierilor definitive în parchete neregenerate, astfel încât terenul să rămână
complet sau aproape complet dezgolit;
»» amânarea tăierilor definitive în parchetele neregenerate, ca și în cele în care semințișul a devenit neviabil;
»» executarea lucrărilor de completare a regenerării atât
înainte de tăierile definitive cât și după acestea, urmărindu-se ca solul să fie acoperit în permanență cu
vegetație;
»» executarea tăierilor de igienă în subunitățile de
protecție absolută, pentru instaurarea și menținerea
unei stări fito-sanitare cât mai bune;
»» realizarea, acolo unde potențialul silvoproductiv
al stațiunilor forestiere permite, de amestecuri de
rășinoase cu fag, îndeosebi amestecurile de brad,
molid și fag, deoarece acestea pot fi considerate cele
mai valoroase formații forestiere care asigură, pe
lângă o productivitate ridicată de masă lemnoasă, și
protecția mediului înconjurător în condiții optime;
»» împădurirea tuturor terenurilor forestiere neacope-

rite de vegetație, rămase goale în urma exploatării
materialului lemnos sau a calamităților naturale (doborâturi de vânt, incendii etc.).
»» menținerea unei benzi de vegetație de 15-20 m în
lungul rețelei hidrografice pentru protejarea acesteia;
»» acțiunile pe linie de protecție a pădurilor trebuie să
aibă în vedere extragerea, cu ocazia operațiunilor
culturale, a tuturor exemplarelor care prezintă pe
trunchiuri "mături de vrăjitoare", indiferent de mărimea lor.
»» interzicerea pășunatului, deoarece acesta cauzează
vătămări importante plantațiilor, regenerărilor naturale și arboretelor tinere, cu urmări nefavorabile
asupra stării fito-sanitare a acestora.
În activitatea de gospodărire a pădurilor, alături de măsurile menționate, o atenție deosebită trebuie acordată
lucrărilor de exploatare a lemnului, acestea reprezentând o cauză importantă în apariția și intensificarea
fenomenelor torențiale. Degradările produse terenurilor silvice și rețelei hidrografice pe durata exploatării
masei lemnoase persistă vreme îndelungată în cazul în
care nu se iau măsuri de refacere a mediului după terminarea lucrărilor.
Având în vedere rolul principal al pădurii de protecție a
apelor și solului, pentru diminuarea efectelor lucrărilor
de exploatare a masei lemnoase trebuie avute în vedere
și impuse măsuri speciale, dintre care amintim:
»» evitarea, pe cât posibil, a folosirii tractoarelor în procesul tehnologic de colectare a masei lemnoase și reintroducerea funicularelor;
»» evitarea metodei de colectare a arborilor întregi, cu
coroană.
»» evitarea corhănirii materialului lemnos pe linia de
cea mai mare pantă sau pe albiile rețelei hidrografice;
»» exploatarea materialului lemnos să se facă pe cât posibil iarna;
»» colectarea masei lemnoase să se facă exclusiv pe drumurile de colectare amplasate, astfel încât să se evite
rețeaua hidrografică, iar la traversarea cursurilor de
apă vor fi amenajate podețe sau treceri prin vad conform avizului de gospodărire a apelor emis pentru
amenajamentul U.P. I Săcele;
»» după terminarea lucrărilor de exploatare vor fi adunate toate resturile, atât de pe versanţi, cât şi din albii şi vor fi depozitate în martoane pe linia de cea mai
mare pantă sau în locuri de unde nu pot fi antrenate
de viiturile torențiale ce se pot produce;
»» refacerea terenului degradat accidental;
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»» plantarea platformelor folosite anterior la depozita- »» măsuri naturale de retenție a apei prin schimbarea
rea lemnului.
sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în
agricultura și în managementul pădurilor (RO_M064. Concluzii
1, RO_M07-1, RO_M07-2);
Planul de management al riscului la inundații reprezin- »» măsuri de reducere a nivelului apei prin mărirea
tă o viziune strategică pentru teritoriu administrat de
capacității de evacuare a podurilor și podețelor (RO_
BE Săcele. În acest sens s-au stabilit obiectivele de maM08-1);
nagement și în cordanță cu acestea măsurile necesare în »» măsuri structurale de protecție prin lucrări de îndivederea atingerea obiectivelor. Măsurile preconizate au
guiri și corectarea torenților (RO_M11-4, RO_M11fost prioritizate și a fost stabilită autoritatea care răs5);
punde de implementarea lor.
»» măsuri de supraveghere, de urmărire a comportării,
În vederea reducerii riscului la inundații și minimizarea
expertizare, interventii de consolidare, reabilitare
efectelor acestora, în lucrarea de față sunt propuse măși întreținere a cursurilor de apă și mentenanța lusuri de acțiune/intervenție având, în general, caracter
crărilor hidrotehnice cu rol de aparare; sunt incluse
de protecție.
aici urmărirea comportării lucrărilor de corectare a
Pentru cele 11 bazine hidrografice principale avute
torenților existente, lucrările de reparații/consolidaîn vedere, măsurile de reducere a riscului la inundații,
re a acestora, precum lucrările de întreținere a curconform "Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor
surilor de apă (RO_M13-1, RO_M13-2, RO_M13-4).
de Management al Riscului la Inundații la nivelul Adminis- Dintre măsurile propuse, 2 au caracter structural (mătraţiilor Bazinale de Apă" sunt încadrate în patru tipuri, surile privind îndiguirea cursurilor de apă și corectarea
după cum urmează:
torenților), restul de 9 având caracter nestructural (tab. 5).
Tab 5. Centralizatorul măsurilor aplicabile pentru diminuarea riscului la inundații
Nr.
bht

1

Denumire
bht

Davidoaia

Cod
măsură

Denumire măsură

Grad de prioritizare

Autoritatea responsabilă

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

BE Săcele

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

BE Săcele,
Garda forestieră

RO_M13-4

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacoleleor pe cursurile de apă
– defrișarea vegetației care blochează scurgerea apei în albia minoră
– adunarea resturilor de exploatare din albie

I

BE Săcele;
Firmele de exploatare

I

BE Săcele

I

BE Săcele

I

BE Săcele

RO_M11-4

RO_M11-5

Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale
– zid de sprijin = 30m/100mc
Măsuri de reducere a scurgerii pe versanți și amenajarea torenților și reținerea aluviunilor – sedimentelor
– canal din beton= 15 m/50mc ;
– traverse și praguri de corectare a torenților = 4/ 480mc
Mărirea capacității de tranzitare prin redimensionarea podurilor și podețelor

RO_M08-1

2

Pr ua 77A

– întrețineri și reparații = 1 podeț D1000;
– refaceri podețe = 2 podețe dalate L = 2,0m.

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

BE Săcele

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

BE Săcele,
Garda forestieră

I

BE Săcele;
Firmele de exploatare

I

BE Săcele,
RPLP Săcele
DJDP

RO_M13-4

RO_M08-1

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacoleleor pe cursurile de apă
– defrișarea vegetației care blochează scurgerea apei în albia minoră
– adunarea resturilor de exploatare din albie
Mărirea capacității de tranzitare prin redimensionarea podurilor și podețelor, podețe
noi
– refaceri podețe = 1 podeț tubular D1000.
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3

Pr lui Gavrilă

4

Pr Fierăstrăul
de Sus

5

Pr Fierăstrăul
de Jos

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

BE Săcele

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

BE Săcele,
Garda forestieră

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

BE Săcele

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

BE Săcele,
Garda forestieră

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

BE Săcele

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

BE Săcele,
Garda forestieră
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Nr.
bht

Denumire
bht

Cod
măsură
RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

RO_M13-4

RO_M13-1

RO_M13-2
6

Pr. Tigăile
RO_M11-4

RO_M11-5

RO_M08-1

RO_M11-4
-

Doftana în
zona ua 77A
RO_M08-1

7

Pr. Tesla

Pr.Sec de Sus

9

Pr.Îngust de
Sus

10

Pr. borna
116/V (ua 52)

11

Valea Dracului

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacoleleor pe cursurile de apă
– defrișarea vegetației care blochează scurgerea apei în albia minoră
– adunarea resturilor de exploatare din albie
Îmbunătățirea procesului de supraveghere, expertizare și determinare a soluțiilor de
intervenție la lucrările hiodrotehnice existente
– Tigăile – fir principal, Tigăile Cracul Drept, Tigăile Cracul Stâng,
Pr. Nanului
Măsuri de modernizare, consolidare a construcțiilor hidrotehnice de amenajare a
cursurilor de apă
– reparații baraj 19BCF3,2 = 25 mc
Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale
Pr. Tigăile, aval confluența cu Pr. Nanului: zid de sprijin = 350m/ 1230mc, supraînălțare
drum = 400m / 1750mc
Pr. Nanului: – zid de sprijin = 25m / 100mc
Măsuri de reducere a scurgerii pe versanți și amenajarea torenților și reținerea aluviunilor – sedimentelor
Pr. Nanului: 2 canale din beton = 25m/95mc. trsverse și praguri de corectare a
torenților = 3 piese/300mc
Pr. Tigăile, aval confluența cu Pr. Nanului: trsverse și praguri de corectare a torenților
= 8 piese/300mc
Mărirea capacității de tranzitare prin redimensionarea podurilor și podețelor, podețe
noi
Pr. Nanului: întrețineri și reparații la podețe: 2PT800, 2PT600, 1PT800, 2PT1000
Pr. Tigăile Cracul Stâng: – întrețineri și reparații la podețe: 1PT800
Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale
– zid de sprijin = 200m/600mc
– amenajare de albie = 200m / 3000mc
Mărirea capacității de evacuare a podurilor
– traverse și praguri de corectare a torenților = 1 piesă/200mc

Grad de prioritizare
I
I

BE Săcele;
Firmele de exploatare

I

BE Săcele

I

BE Săcele

I

BE Săcele

I Tigăile
II Nanului

BE Săcele

I

BE Săcele

I

BE Săcele,
RPLP Săcele
DJDP

I

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

RO_M07-1
RO_M07-2
RO_M07-1
RO_M07-2
RO_M07-1
RO_M07-2

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacoleleor pe cursurile de apă
– defrișarea vegetației care blochează scurgere apei în albia minoră
– adunarea resturilor de exploatare din albie
Măsuri de reducere a scurgerii pe versanți și amenajarea torenților și reținerea aluviunilor – sedimentelor
– traverse și praguri de corectare a torenților = 3 piese/285mc
Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție
Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție
Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

RO_M06-1

Menținerea arealelor ocupate de pășuni și fânețe

I

RO_M07-1

Îmbunătățirea managementului pădurilor din bazinele hidrografice torenţiale

I

RO_M07-2

Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul de recepție

I

RO_M06-1

Menținerea arealelor ocupate de pășuni și fânețe

I

RO_M13-4

RO_M13-4

RO_M13-1
RO_M11-4

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacolelor pe cursurile de apă
– defrișarea vegetației care blochează scurgere apei în albia minoră
– adunarea resturilor de exploatare din albie
Îmbunătățirea procesului de supraveghere, expertizare și determinare a soluțiilor de
intervenție la lucrărilor hiodrotehnice existente
– V. Dracului – fir principal, – Pr. de Amiază, – ravene afluente cu lucrări
Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale
– zid de sprijin = 4piese/190m/680mc

Autoritatea responsabilă
BE Săcele
BE Săcele,
Garda forestieră

I

RO_M07-1

RO_M11-5
8

Denumire măsură

BE Săcele,
RPLP Săcele
DJDP
BE Săcele,
RPLP Săcele
BE Săcele,
RPLP Săcele

I

BE Săcele,
RPLP Săcele
Firmele de exploatare

II

BE Săcele,
RPLP Săcele

I
I
I
I
I
I

BE Săcele
BE Săcele
BE Săcele
BE Săcele
BE Săcele
BE Săcele
Autoritățile
locale
BE Săcele
BE Săcele,
Garda forestieră
Autoritățile
locale

I

BE Săcele;
Firmele de exploatare

I

BE Săcele;
RPLP Tărlungeni

I

BE Săcele;
RPLP Tărlungeni
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5. Finanțare

Rezultatele prezentate în acest articol au fost obținute
în cadrul proiectului P15 derulat în cadrul programului
de cercetare în bazele proprii al Institutului Național
de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea"
din anul 2016.
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Abstract

Risk assessment for torrential floods and elaboration of a system of structural and non-structural
measures in the forests administered by the Săcele Experimental Base of the I.N.C.D.S. "Marin
Drăcea"
Flooding is a common natural hazard that brings major damage to property, human life, and the environment.
An important tool to combat the effects of rapid floods and how to manage the risk of these phenomena is to
identify river basins susceptible to generate torrential floods. The research was carried out on the territory
managed by the Săcele EB in 11 hydrographic sub-basins in the Doftana hydrographic basin and on the direct
slopes of the Tarlung River. For these sub-basins the torrentiality coefficients have been determined, based on
which the urgency of the measures for limiting the effects of the torrential floods will be established. Research
has continued with the inventory of degradations affecting the hydrographic network. Also, the torrent
correction works and the works of art that fit the forest roads have been documented. For each inventory
work, hydraulic behavioural checks have been performed and, depending on their condition, maintenance or
remediation work has been proposed. Finally, on the basis of the determined elements, the structural and
non-structural measures were elaborated in order to limit the effects of torrential floods. For each measure,
the authorities responsible for implementation, the costs and the urgency of implementation were identified.
Keywords: degree of torrentiality, coefficient of torrentiality floods, flood risk management, risk management.
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Fauna sălbatică

DISTRIBUȚIA ȘI EXPANSIUNEA ȘACALULUI AURIU
(CANIS AUREUS L. 1758) ÎN ROMÂNIA
LIVIU MARFIUC, DIETER CAROL SIMON, GEORGE EUGEN SÎRBU

1. Introducere

Șacalul auriu (Canis aureus, Linnaeus 1758) face parte, alături de alte specii reprezentative precum lupul
(Canis lupus), câinele (Canis lupus familiaris), coiotul
(Canis latrans), vulpea (Vulpes vulpes), câinele enot
(Nyctereutes procyonoides), câinele hienă (Lycáon pictus)
și câinele african (Otocyon megalotis) din ordinul Carnivora, familia Canidae, genul Canis.
Șacalul auriu este una dintre cele mai răspândite specii
de canide, arealul acesteia întinzându-se în sud-estul
Europei, în nord estul Africii și în mare parte din Asia
spre estul Thailandei (Demeter et Spassov 1993).
Pe parcursul ultimelor decenii, populația de șacal din
sud-estul Europei s-a extins mai întâi în întreaga Peninsulă Balcanică și apoi în nordul Europei Centrale și
de Est (Arnold et al 2012, Șelaru 2015, Trouwborst et al
2015, Krofel et al 2017, Trbojević et al 2018).
În Europa, șacalul auriu se găsește în nordul Italiei,
Slovacia, Austria, Ungaria, Polonia de sud, Slovenia,
Croația, Bosnia și Herțegovina, Albania, Muntenegru, Macedonia, Serbia, Grecia, România, având cele
mai mari densități în Peninsula Balcanică (Demeter
et Spassov 1993, Kryštufek et al 1997, Rösler 2012,
Stoyanov 2012) iar, în ultimele decenii, specia a început
extinderea spre nord-vest (Pyšcová et al 2016).
În Grecia populația de șacal auriu este în declin și specia
figurează ca animal vulnerabil în lista roșie națională
(Giannatos et al 2005).
În Slovacia, prima înregistrare se presupune că ar fi din
1947; această specie a fost raportată începând cu anul
2009 în anul 2015 fiind raportat un număr de 94 exemplare de șacal (Slamka et al 2017).
Prima înregistrare din Austria este din Stiria în anul
1987 (Humer 2006), din Germania în 1996 (Mockel
2000) iar din Polonia este din anul 2015 (Kowalczyk et
al 2015).
Factorul principal care a condus la extinderea populației
de șacali în nordul Bosniei și Herțegovina pare a fi
imigrația șacalilor din Croația și Serbia (Trbojević et al
2018).
În Republica Moldova șacalul este întâlnit cel mai frecvent
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în stufărișuri și sectoarele inundabile din zona luncii
Nistrului și Prutului (Ungureanu et al 2017); 3-4 grupări cu un efectiv de circa 40 șacali în zona luncii Nistrului și 6-7 grupuri cu un efectiv de peste 90 șacali în
zona luncii Nistrului (Savin et al 2016).
În Bulgaria, efectivul de șacal auriu atingea în anul
2011 un număr de 39.343 exemplare, mai mult cu
3.268 exemplare față de anul 2010 (Marcov 2012), în
anul 2016 ajungând la un efectiv de 47.500 exemplare.
Studiile recente arată că Bulgaria adăpostește cea mai
numeroasă populație de șacal auriu din Europa (Marcov
2011).
În prezent, cercetătorii estimează că în Europa trăiesc
circa 70.000 de șacali (Ćirović et al 2016) și 12.000 de
lupi (Chapron et al 2014).
În România, prezenţa şacalului a fost semnalată în
anul 1929 în judeţul Dolj (Călinescu 1930) fiind recunoscut ca specie existentă în fauna României abia după
anii 1950, provenienţa sa fiind considerată a fi Bulgaria
(Marcoci et al 1954, Cotta et Bodea 1969). Mult mai târziu a fost realizată și o hartă a răspândirii şacalului în
România (Almăşan 1995). Efectivele de șacal s-au mărit
din ce in ce mai mult fiind semnalat în sud-estul României ca populație stabilă (Angelescu 2004). Teoria că
șacalul nu formează populații stabile acolo unde există și lupi (Kiss 2004) nu este acceptată unanim (Rösler
1989). Prezența șacalului auriu a fost confirmată în diferite tipuri de habitat în România (Banea et al 2012).
În ultimii zece ani interesul pentru această specie a
crescut în rândul vânătorilor și a publicului, interes
datorat probabil tendinței de creștere a populației, precum și a atacurilor asupra animalelor domestice (Bešlić
2014, Trbojević et Trbojević 2017; Trbojević et al 2018).

2. Material și metodă

Au fost analizate evaluările și recoltele efectuate anual pe sezoane de vânătoare, pe județe și per total țară,
atât pentru șacal, cât și pentru vulpe, pentru perioada
2007-2018 (apepaduri.gov.ro). Datele cu privire la evaluările și recoltele pentru vulpe au fost folosite pentru
comparație, aceasta fiind atât o specie concurentă în
ecosistem cât şi o pradă pentru șacal. A fost consultată
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literatura de specialitate, respectiv articolele științifice
și cele din revistele de vânătoare publicate pe această
temă, atât din țară cât și din străinătate. De asemenea,
prin consultarea și discuțiile purtate cu reprezentanții
fondurilor cinegetice, în perioada 2014-2018, s-a
confirmat faptul că întreg personalul de vânătoare
recunoaște cu ușurință șacalul, neexistând riscul de a-l
confunda cu vulpea sau câinele hoinar și, ca urmare, o
posibilă supraevaluare a efectivelor.
S-au realizat grafice comparative pentru cele două specii,
atât privind evaluările cât și recoltele. Aceste informații
pot fi folosite în interpretarea anumitor fluctuații ale
efectivelor speciilor fiind totodată și un indicator al
ofertei trofice.
Densitatea pe județe, respectiv la nivel național, s-a
calculat ca raport între numărul de exemplare evaluate
și suprafața fondului cinegetic pe fiecare județ în parte,
respectiv suprafața fondului cinegetic național.
Studiul la nivel național ne-a permis realizarea hărților
privind densitatea din anul 2007 și densitatea actuală
a efectivelor evaluate pentru această specie cu scopul
evidențierii tendinței de expansiune a acesteia.

3. Rezultate și discuții

2017-2018 (5.893 exemplare) față de sezonul de vânatoare 2007-2008 (746 ex.) fiind de 7,9 ori. Pentru vulpe
se observă un trend pozitiv, dar cu fluctuații în sezoanele de vânatoare 2009-2010, 2012-2013 și 2014-2015,
creșterea recoltelor în sezonul de vânatoare 2017-2018
(33.330 ex.) față de sezonul de vânătoare 2007-2008
(22.787 ex.) fiind de 1,46 ori.

Fig. 2. Evoluția recoltelor de șacal și vulpe la nivel național în perioada
2007-2018

Analizând evoluția efectivelor de șacal și vulpe la nivel Analizând evoluția efectivelor de șacal și vulpe pe
național pe ultimii 12 ani (Fig. 1.) se schițează urmă- județe în anii 2007 și 2018 (Fig. 3) se observă o creștere
toarele aspecte :
surprinzătoare a efectivelor de șacal, în special în
județele din partea de sud și sud-est a țării. Județele
cu efectivele de șacal cele mai mari la aceasta dată
sunt: Tulcea 2553 ex., Dolj 1573 ex., Constanța 1211
ex., Vaslui 840 ex., Călărași 651 ex., Olt 645 ex., Buzău
569 ex. și Mehedinți 563 ex., în cazul județelor Tulcea
și Constanța efectivele de șacal depășind efectivele de
vulpe, lucru care este foarte probabil să se întâmple și
în județul Dolj în aproximativ 3 ani.
Din evoluția efectivelor de șacal și vulpe pentru județele
Tulcea și Constanța în perioada 2007-2018 (Fig. 4), se
observă următoarele:
»» în județul Tulcea efectivele de șacal au depășit efectivele de vulpe încă din anul 2010, când au fost evaluate 1.006 exemplare de șacal și 1.001 ex de vulpe,
ajungând în prezent la efective de șacal de 2.553 ex.
față de 1.373 ex. de vulpe;
Fig. 1. Evoluția efectivelor de șacal și vulpe la nivel național în perioada »» în județul Tulcea efectivele de vulpe au înregistrat
2007-2018
scăderi în anii 2009 și 2016 față de anii anteriori;
»» la șacal se observă un trend pozitiv strict continuu, »» în județul Constanța efectivele de șacal au depășit
efectivele de vulpe din anul 2016 când au fost evalucreșterea efectivelor în 2018 față de 2007 fiind de 8,6
ate 827 exemplare de șacal și 813 ex. de vulpe, ajunori (14.273 exemplare în anul 2018 față de 1.655 ex.
gând în prezent la efective de șacal de 1.211 ex. față
în anul 2007);
de 834 ex. de vulpe;
»» la vulpe se observă un trend pozitiv cu fluctuații și
negative în anii 2009 și 2014, creșterea efectivelor »» în județul Constanța efectivele de vulpe au înregistrat scăderi în anii 2009 și 2018 față de anii anteriori.
în 2018 față de 2007 fiind de 1,37 ori (73.285 ex. în
anul 2018 față de 53.402 ex. în anul 2007).
Aceste date ne confirmă că și în România putem vorbi
Evoluția recoltelor de șacal și vulpe la nivel național pe de o suprapunere a dietei în cazul șacalului și a vulpii
ultimele 11 sezoane de vânătoare (Fig. 2.) relevă urmă- roșii la fel ca și în cazul Ungariei (Lanszki et al 2006)
toarele aspecte: pentru șacal se observă un trend pozitiv sugerând o concurență potențială la habitat și hrană ale
continuu, creșterea recoltelor în sezonul de vânatoare celor două specii (Krofel et al 2017).
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Fig. 3. Evoluția efectivelor de șacal și vulpe pe județe în anii 2007 și 2018

Fig. 5. Densitatea efectivelor de șacal pe județe în anul 2007

Fig. 4. Evoluția efectivelor de șacal și vulpe în județele Tulcea și
Constața în perioada 2007-2018

În primavara anului 2007, în România au fost evaluate 1.655 exemplare de șacal auriu, prezența acestora
fiind semnalată pe fondurile cinegetice a 12 județe din
țară, cu o densitate la nivel național de 0,75 ex./10000
ha (Fig. 5). În primăvara anului 2018, au fost evaluate
14.273 exemplare, prezența acestora fiind semnalată pe
fonduri cinegetice din toate județele din țară, mai puțin
fondurile cinegetice ale județelor Suceava și Sălaj (apepaduri.gov.ro), densitatea la nivel național ajungând la
6,47 ex./10000 ha (Fig.6).
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Fig. 6. Densitatea efectivelor de șacal pe județe în anul 2018
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Din analiza densităților efectivelor de șacal pe județe în
anul 2007 respectiv 2018 reiese o creștere considerabilă a populației de șacal la nivel național și expansiunea
acestei specii din partea de sud a țării către nord.
Se observă că densitatea efectivelor de șacali în părțile
muntoase este considerabil mai mică decât în zonele
de deal şi câmpie. Densitățile mai mici ale șacalului în
regiunile muntoase ar putea fi explicate parțial prin
prezența lupului, care reprezintă un concurent la hrană net superior, iar în relaţia interspecifică şacalul devine pradă pentru acesta. Aceasta corespunde studiilor
anterioare privind efectele prezenței lupului asupra
distribuției șacalului în Europa (Newsome et Ripple
2015, Krofel et al 2017, Trbojević et al 2018). Migrația
de-a lungul cursurilor de apă (Szabo et al 2006) permite răspândirea pe distanțe lungi (Demeter et Spassov
1993, Weingarth et al 2012, Rutkowski et al 2015), iar
absența prădătorului natural al șacalului auriu, lupul
(Canis lupus), este de natură să influențeze în mod pozitiv expansiunea acestuia (Kryštufek et Tvrtkovic 1990,
Giannatos 2004, Lal et al 2016).
Rareori sunt raportate recoltări de șacali la altitudini
mai mari de 1050 m (Gianatos et al 2005).
Este un animal de pradă oportunist și cu o distribuție
largă în așezările umane, zone semi-aride, deșerturi și
terenuri cu vegetaţie arbustivă (Giannatos 2004, SilleroZubiri et al 2004, Jaeger et al 2007, Ramkumaran et al
2017), fiind astfel capabili să supraviețuiască în medii
diferite, cu densități locale ridicate (Jhala et Moehlman
2004, Šálek et al 2014).
Motivele extinderii arealului șacalului rămân deocamdată insuficient explicate (Lapini et al 2011, Markov
2012, Šálek et al 2014, Trouwborst et al 2015, Krofel
et al 2017). Ca explicații probabile pot servi războaiele din Balcani (Toth et al 2009), schimbările climatice
/ încălzirea globală (Fabbri et al 2014), modificări în
managementul vânătorii (Markov 2012) sau a utilizării
terenurilor (Šálek et al 2014).
Caracteristica speciei este de a ocupa noi teritorii foarte
rapid datorită plasticității ecologice şi prolificității ridicate. Șacalii aurii se adaptează foarte bine oricărui mediu, profitând de prezența oamenilor și a resurselor de
hrană accesibile (Bosković et al 2013, Ćirović et al 2016,
Penezić et Ćirović 2015).
În secolul al 20-lea expansiunea a fost rapidă și este încă
în desfășurare (Kryštufek et al 1997, Arnold et al 2012,
Moehlman et Haysen 2018).

4. Concluzii

Studiul oferă date privind distribuția actuală a
populației de șacal auriu în România, tendința generală în dinamica populației de șacal, densitatea acestei
specii și informații utile în dezvoltarea unor planuri de
management integrate.
Populația de șacal a crescut considerabil în ultimele
două decenii, mai ales în partea de sud și sud-est a țării
cu tendință de expansiune spre nordul țării, deși perioada de recoltare a șacalului este tot anul. Interesul

pentru această specie a crescut mai ales în rândul vânătorilor, existând un real pericol pentru creșterea
populației de șacal în România.
Expansiunea continuă a acestei specii în România, precum și influența sa asupra faunei, îndeosebi asupra vânatului mic, dar și asupra animalelor domestice, reclamă necesitatea unei monitorizări permanente şi atente
cu implicaţii în realizarea planurilor de management şi
având ca deziderat gestionarea viitoare a populațiilor
de șacal auriu.
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Abstract

Distribution and expansion of the golden jackal (Canis aureus L. 1758) in Romania
The dynamics of the jackal effectives (Canis aureus) in Romania, between 2007 and 2018, have shown an
explosive evolution, the rise of the effectives in 2018 compared to 2007 being 8.6 times higher, from 1655
specimens evaluated in 2007, to 14273 specimens evaluated in 2018.
Whereas in 2007 the presence of the golden jackal has been detected on the hunting grounds of 12 districts
from the country, with a density at national level of 0.75 specimen/10000 ha, at the moment, in Romania, are
being evaluated 14273 specimens, their presence being of interest on hunting grounds from all the districts
in the country, excepting the hunting grounds from Suceava county and Sălaj county, where the density at
national level is reaching 6.47 specimens/10000 ha.
In Tulcea county, where the density reaches the maximum at national level, namely 42.64 specimens/10000 ha
and Constanta county (density 19.39 specimens/10000 ha), the jackal effectives have exceeded the fox effectives.
From the analysis of the jackal effectives densities on the counties in 2007, respectively 2018, appears that the
population of jackal at national level and the expansion of this species from the southern part of Romania to
the northern, has grown considerably.
The continuous expansion of this species in Romania, as well as the influence upon the fauna, particularly on the
useful little game, but also on the domestic animals, are an alarm signal regarding the necesity of a permanent
surveillance and a coresponding management for the future administration of golden jackal populations.
Keywords: golden jackal, distribution, expansion, Romania.
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Certificarea pădurilor

PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE
IDENTIFICATE ÎN BAZELE EXPERIMENTALE
ALE INCDS „MARIN DRĂCEA”
DIANA VASILE, GABRIEL LAZĂR, VIRGIL SCĂRLĂTESCU, RALUCA ENESCU, VLAD CRIȘAN, EMILIA VECHIU

1. Introducere

Conceptul pădurilor cu valoare ridicată de conservare
(HCVF) este unul relativ nou. S-a născut ca o modalitate de a garanta că cele mai importante valori ale pădurilor sunt gestionate corect în contextul certificării forestiere (Forest Stewardship Council-FSC). Acest concept
a câștigat rapid interes și credibilitate pe o scară foarte
largă (Jennings et Jarvie 2012).
Sistemul de certificare al pădurilor FSC are 10 principii
şi 56 de criterii. Conceptul de păduri cu valoare ridicată
de conservare (PVRC) se regăseşte în cadrul principiului nr. 9 şi a fost definit pentru prima dată în anul 1999
(Jennings et al 2003).
Acest concept se referă la pădurile care îndeplinesc
funcţii importante din punct de vedere al biodiversităţii, ecologic, social și cultural.
Menținerea biodiversității forestiere este unul dintre obiectivele gestionării durabile a pădurilor (Rametsteiner et
Mayer 2004, Stupariu et al 2013, Romero et al 2017). În
practică, aceasta este o chestiune de a menține rețelele
reprezentative și funcționale la nivelul tuturor tipurilor de habitate forestiere naturale, la scară spațială
și temporală (Anon. 2000, Margules et Pressey 2000,
Angelstam et Andersson 2001, Hanski 2003, Pressey
et al 2003, Lohmus et al 2004). Având în vedere că numărul pădurilor protejate sau gestionate într-un mod
special este de cele mai multe ori limitat, rezervele
forestiere trebuie să fie completate de măsuri care favorizează dinamica naturală a pădurilor în arboretele
de producție, pentru ca habitatele care au o importanță
deosebită să se mențină în număr optim (Seymour et
Hunter 1999, Lindenmayer et Franklin 2002).
Pentru eficiența conservării, autoritățile silvice trebuie să cunoască tipul, locația și dimensiunea pădurilor
care sunt importante pentru menținerea biodiversității,
care au funcții ecologice, sociale și culturale (Angelstam
et al 2004, 2013), respectiv a pădurilor cu valoare ridicată de conservare. Suprafața acestora poate varia de la
câteva hectare, cazul unor tipuri de pădure legate strict
de anumite condiții staționale particulare (Nitare et

Norén 1992, Grayson et Nelson 2013, Skogsstyrelsen
2014), până la peisaje intacte de zeci sau sute de mii de
hectare (Aksenov et al 2002). Toate aceste aspecte depind de definirea și identificarea suprafețelor forestiere
cu valoare ridicată de conservare, precum și de localizarea acestora în teren.
După definirea și identificarea suprafețelor forestiere
cu valoare ridicată de conservare, acestea trebuie gospodărite la standardele de management forestier FSC
(Auld et al 2008, Moog et al 2014), astfel încât valorile
pentru care au fost incluse în această categorie să fie,
după caz, menținute sau îmbunătățite (Steindlegger et
al 2007, McCormik et al 2009, Newsom 2009, PeñaClaros et al 2009, Van Kuijk 2009).
Este bine să se înțeleagă că aceste păduri nu reprezintă rezervații strict protejate (Steindlegger et al 2007)
decât atunci când acestea se află deja în rezervaţii
naturale, în zonele de protecţie strictă sau integrală ale parcurilor naţionale şi naturale, etc. Numai
în aceste suprafețe este strict interzisă recoltarea
de masă lemnoasă, restul PVRC-urilor, în funcţie
de regimurile de gestionare recomandate (Menne
2010), pot fi incluse în anumite planuri de recoltare
a masei lemnoase, cu condiția să nu se pună în pericol existența și perpetuarea valorilor de conservare
identificate.
Scopul acestui articol este de a descrie tipurile de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare din Bazele Experimentale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, identificate în scopul certificării forestiere (FSC).

2. Locul și metoda de cercetare

Cercetările s-au desfășurat în cele 15 baze experimentale
(BE) ale INCDS ”Marin Drăcea”: Bărăganul, Caransebeș,
Cornetu, Craiova, Hemeiuși, Lechința, Mihăești, Săcele, Simeria, Ștefănești, Tg. Mureș, Timișoara, Tomnatic,
Tulcea și Vidra (Fig. 1).

75

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
Suprafața cea mai mare cu PVRC, respectiv 64% este
concentrată în BE Vidra, în vreme ce în restul bazelor
experimentale s-au identificat suprafețe (cu păduri cu
valoare ridicată de conservare) care reprezintă între 1%
și10% din suprafața totală.
Categoria cea mai răspândită, adică 72% din suprafața
totală cu PVRC (Fig. 3), este cea de Păduri care asigură
servicii de mediu esențiale în situații critice (PVRC 4), subcategoria Păduri critice pentru prevenirea și combaterea
procesului de eroziune (PVRC 4.2). Această subcategorie
a fost identificată în șase baze experimentale din cele
opt cu PVRC, exceptând Bărăganul și Tulcea.
Fig. 1. Bazele experimentale ale INCDS ”Marin Drăcea” / The Experimental Bases (EB) of National Institute of Research and Development
in Forestry

Pentru identificarea PVRC, mai întâi s-au consultat
amenajamentele silvice, hărţile amenajistice şi au avut
loc întâlniri cu factorii interesaţi (proprietari, administratori, instituţii ale statului, unităţi de învăţământ
etc.), identificându-se astfel trei categorii: păduri fără
valoare ridicată de conservare, păduri cu certă valoare
ridicată de conservare (care au fost încadrate ca PVRC)
şi păduri care ar putea avea valoare ridicată de conservare. Pentru ultima categorie, cele care ar putea avea
valoare ridicată de conservare, echipa s-a deplasat în
teren pentru a vedea dacă se confirmă sau se infirmă
Fig. 3. Subcategorii de PVRC din cele 8 baze experimentale / Subcaexistenţa valorilor ridicate de conservare.
tegories of HCVF from the eight EB
Dacă pe aceeași suprafață s-au identificat mai multe tipuri
de PVRC, gospodărirea va urmări menţinerea tuturor va- Din subcategoria 4.2 cele mai multe păduri sunt cele silorilor identificate, iar managementul se va adapta regu- tuate pe terenuri cu înclinare mare, cu eroziune evidentă (Fig. 4), dar apar și păduri situate pe nisipuri mobile
lilor celor mai restrictive impuse de valorile identificate.
sau pe terenuri alunecătoare – în Lechința sau păduri
situate pe terenuri degradate – în Vidra (Fig. 5).
3. Rezultate și discuții
În urma consultării amenajamentelor silvice, a consultărilor publice și a verificărilor din teren s-a identificat
o suprafață de 4882,2 ha cu PVRC în opt din cele 15
baze experimentale, respectiv în BE Bărăganul (jud.
Călărași), Caransebeș (jud. Caraș Severin), Lechința
(jud. Bistrița Năsăud), Mihăești (jud. Argeș), Săcele (jud.
Brașov), Tomnatic (jud. Suceava), Tulcea (jud. Tulcea) și
Vidra (jud. Vrancea) (Fig. 2).

Fig. 2. Suprafața PVRC-urilor din bazele experimentale ale INCDS /
The surfaces of HCVF from EB of INCDS
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Fig. 4. Păduri situate pe terenuri cu înclinări mari – PVRC 4.2 (BE Vidra) (Foto: Galaciuc I.) / Forests situated on a high slope
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Fig. 7. Păduri dacice de fag (Symphyto – Fagion) – BE Caransebeș (Foto
Lazăr G.) / Dacian beech forests from EB Caransebeș

Habitatele de păduri virgine de la Săcele au o suprafață
de 101,72 ha și sunt de tipul R4203 Păduri sud-est carO altă categorie de păduri identificate și care reprezintă patice de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica co14% sunt Pădurile ce cuprind ecosisteme rare, amenințate respunzatoare tipului de habitat Natura 2000: 9410
sau periclitate (PVRC 3) prezente în toate bazele experi- Păduri acidofile de Picea de la nivelul montan la cel alpin
(Vaccinio-Piceetea) (Fig. 8). Habitatele cu păduri seculare
mentale care au PVRC, exceptând BE Lechința.
(81,8ha) de la Tomnatic sunt de tipul R4207 Păduri sudDin această categorie cele mai multe arborete fac parte est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba)
din Păduri galerii de Alnus glutinosa sau Alnus incana de cu Hylocomium splendens, corespunzătoare tipului de
pe malurile râurilor din regiunea de deal sau de munte (BE: habitat Natura 2000: 9410 Păduri acidofile de Picea de la
Mihăești, Săcele, Tomnatic și Vidra) (Fig. 6).
nivelul montan la cel alpin (Vaccinio-Piceetea).
Fig. 5. Păduri pe terenuri degradate (BE Vidra) (Foto: Galaciuc I.) /
Forests on degraded lands

Fig.8. Păduri acidofile de Picea – BE Săcele (Foto Lazăr G.) /
Acidophilous forests of Picea from EB Săcele

Din categoria de Păduri cu valoare ridicată de conservare 1 – Păduri cu o biodiversitate semnificativă de specii
endemice, rare amenințate sau periclitate, semnificative la
Tot în această categorie intră și suprafețe importante de nivel global, regional sau național, subcategoria Suprafețe
habitate de păduri virgine și seculare identificate în BE forestiere din arii protejate (PVRC 1.1) s-au identificat
Caransebeș, Săcele și Tomnatic.
în BE Tulcea (Pădurea Babadag) și Vidra, reprezentând
Pădurile virgine din Caransebeș se încadrează în tipul 7% din suprafața totală cu PVRC.
de habitat R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus PVRC 1.1 de la Tulcea este un fragment din Rezervația
sylvatica) cu Symphytum cordatum, care corespund tipu- Pădurea Babadag – Codru, cu tipul de pădure Stejar brului de habitat NATURA 2000: 91V0 Păduri dacice de fag măriu din silvostepa de deal dobrogeană de productivitate
(Symphyto – Fagion) ocupând o suprafață de 253 ha (Fig. 7). mijlocie (m).
Fig. 6. Păduri galerii de Alnus glutinosa din BE Săcele (Foto Lazăr G.) /
Forests with Alnus glutinosa from EB Săcele
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Tot aici s-a constatat prezența bujorului românesc
(Paeonia peregrina) (Fig. 9). Suprafața de 29,10 ha cu
PVRC 1.1 de la Vidra este o arie naturală protejată de
Goruneto-stejărete de productivitate inferioară (i).

este o unitate orientată spre prezervarea și menținerea
biodiversității.

Bibliografie

Aksenov D, Dobrynin D, Dubinin M, Egorov A, Isaev A, Karpachevskiy
M, Laestadius L, Potapov P, Purekhovskiy A, Turubanova S,
Yaroshenko A, 2002. Atlas of Russia's intact forest landscapes. Global
Forest Watch Russia, Moscow.
Angelstam P, Andersson L, 2001. Estimates of the needs for forest
reserves in Sweden. Scand. J. For. Res. Suppl. 3: 38 51.
Angelstam P, Roberge J-M, Ek T, Laestadius L, 2004. Data and tools
for conservation, man agement and restoration of forest ecosystems at
multiple scales In: Stanturf JA, Madsen P (eds), Restoration of boreal and
temperate forests. Lewis Publ., Boca Raton, FL.
Angelstam P, Roberge J-M, Axelsson R, Elbakidze M, Bergman
KO, Dahlberg A, Degerman E, Eggers S, Esseen PA, Hjältén J,
Johansson T, Müller J, Paltto H, Snäll T, Soloviy I, Törnblom
J, 2013. Evidence-Based Knowledge Versus Negotiated Indicators for
Assessment of Ecological Sustainability: The Swedish Forest Stewardship
Council Standard as a Case Study. AMBIO 42: 229-240.
Anon., 2000. Insight into Europe's forest protection. WWF Rep., WWF,
Gland, Switzerland, Available at<http://www.panda.org/re sources/
publications/forest/FOREST_l.pdf>.
Auld G, Gulbrandsen LH, McDermott CL, 2008. Certification Schemes
and the Impacts on Forest and Forestry. Annual Review of Environment
and Resources, 33: 187-211.
Grayson D, Nelson J, 2013. Corporate responsibility coalitions: The past,
present and future of alliances for sustainable capitalism. Sheffield, UK:
Stanford University and Greenleaf Press.

Fig. 9. Paeonia peregrina din pădurile de stejar brumăriu de la Babadag
(Foto Ciuvăț L.) / Paeonia peregrina from the Greyish oak forest – Babadag

6 % din suprafața totală a pădurilor cu valoare ridicată de conservare a celor opt baze experimentale sunt
PVRC 4.1 – Păduri de importanță deosebită pentru sursele
de apă (PVRC 4.1), respectiv 4.1.a – Păduri situate în perimetrele de protecție a surselor de apă (captări de apă) în
BE Caransebeș și BE Săcele și 4.1.c – Păduri ripariene cu
rol de protecție a malurilor cursurilor de apă în BE Tomnatic și BE Vidra.
Pădurile cu utilizare sezonală critică (PVRC 1.3) – locurile
unde rotesc cocoșii de munte și bârloage de urs, reprezintă 1% din suprafața totală cu PVRC și s-au identificat
doar pe suprafața BE Tomnatic.

4. Concluzii

Toate cele cinci subcategorii de păduri cu valoare ridicată de conservare identificate în cele 8 baze experimentale din cadrul INCDS ”Marin Drăcea”, urmează a
fi supuse unui proces de monitorizare și a unui management corespunzător, pentru a li se asigura menținerea
și îmbunătățirea valorilor de conservare, în beneficiul
omului și naturii.
Prin identificarea acestor păduri cu valoare ridicată de
conservare, se constată că INCDS ”Marin Drăcea” este
interesat de protejarea mediului, această certificare
(FSC) nefiind determinată de factorul economic ci de
preocuparea pentru menținerea sau îmbunătățirea
calității habitatelor forestiere și a valorilor de conservare. Institutul a ales acest sistem de certificare, deoarece
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Abstract

High Conservation Value Forests from the Experimental Bases of ”Marin Drăcea” National Institute
for Research and Development in Forestry
High Conservation Value Forests (HCVFs) are natural habitats that have an outstanding significance or critical
importance, meaning that they are more valuable in terms of biodiversity, ecological values and importance
for local people than in terms of industrial timber. The HCV concept was originally developed by the Forest
Stewardship Council (FSC) in 1999 to be used in forest management certifications. HCV Framework is a
practical conservation tool for ensuring that critical values in natural and production landscapes are identified,
managed, and monitored.
The aim of the present research was to identify and to describe the HCVF in the context of forest certification,
in the experimental bases (EB) of INCDS ”Marin Drăcea”. As such, the investigations took place on the surface
of fifteen EB (Caransebeș, Lechința, Mihăești, Tomnatic, Vidra, Bărăgan, Cornetu, Craiova, Săcele, Simeria,
Ștefănești, Hemeiuși, Timișoara, Tg. Mureș, and Tucea).
The largest HCVF surfaces were identified in EB Vidra (3147 ha), followed at a great distance by EB Caransebes,
Tulcea and Sacele with 432 ha, 367 ha and 356 ha. Of the total EB surfaces that present HCVF, areas that
provide basic ecosystem services in critical situations, respectively HCVF 4.2 (Forests critical to erosion control)
represent the highest percentage (72%).
INCDS "Marin Drăcea" is concerned by the environment protection, since the certification (FSC) is not
determined only by the economic factor, but of the concern to maintain or improve the quality of forest habitats
and conservation values.
Keywords: certification, forest, identified, surface, values.
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ORCHIS PALLENS L. ÎN MUNȚII BAIULUI,
UN LOC NOU PENTRU ROMÂNIA
GABRIEL LAZĂR, DIANA VASILE, COSMIN DURDU, PAUL JITARU, MARCO ALGASOVSCHI

1. Introducere

Înflorirea are loc de obicei în aprilie – mai (Sârbu et al
2013), dar uneori chiar și până la început de iunie. NuOrhideele din genul Orchis L. (denumite popular „pomărul de cromozomi este de 40 (Soó 1980).
roinic”) au centrul de răspândire în Europa și Africa de
nord-vest. Din cele 23 de specii recunoscute în Europa
(Soó 1980), în România se regăsesc 11 specii (Sârbu et
al 2013). Printre acestea se numără și Orchis pallens
L., element submediteranean, cu areal Central și Sud
– Vest European; specia poate fi întâlnită în: Albania,
Austria, Bulgaria, Caucaz, Cehia, Franța, Germania,
Grecia, Elveția, Ungaria, Ucraina, Italia, Serbia, Crimeea, Polonia, România și Turcia (Soó 1980, Dihoru &
Negrean 2009, Kovalchuk 2016), în rariști de păduri cu
fag, tufărișuri și poieni (Paucă & Beldie 1972, Danciu
et al 2007).
Specie de orhidee rară și nu lipsită de farmec Orchis pallens
este inclusă în „Lista speciilor periclitate din Carpați”
(Witkowski et al 2003), în „Cartea roșie a plantelor vasculare din România” (Dihoru & Negrean 2009), în „Lista
roșie a plantelor superioare din România” (Oltean et al
1994) și enumerată printre „Plante vasculare periclitate, vulnerabile și rare din pădurile României’ (Danciu
et al 2007). Ca o recunoaștere a frumuseții și valorii
științifice a fost desemnată „Orhideea anului 2012” în
Bavaria (Schneider et al 2011, Margenburg 2013).
Fig. 1. Exemplar de Orchis pallens (foto G. Lazăr)
Orchis pallens (fig. 1 și 2) este o plantă ierboasă, perenă,
cu tuberculi subglobuloși sau ovoidali. Tulpina aeriană este erectă, lungă de 15-35 cm, în partea inferioară
cu frunze vaginiforme, deasupra cărora se află frunze
oblongi ori ovat oblongi, îngustate treptat spre bază,
relativ cărnoase, de un verde deschis, lucioase și slab
nervate, continuate mai sus de o frunză canaliculată,
vaginat-amplexicaulă, scurtă. Inflorescența este un spic
ovoidal sau oblong, compus din flori palid galbene, cu
miros de soc, dispuse în axila unor bractee uninervate
de lungimea ovarului sau numai puțin mai lungi. Tepalele externe ale periantului sunt lungi de 7-9 mm, cele
laterale răsfrânte la sfârșitul înfloririi, cel median erect.
Tepalele interne sunt mai mici, conivente împreună cu
cea mediană externă. Labelul este catifelat păros, mai
ales spre bază, slab trilobat, cu lobul median trunchiat ori emarginat. Pintenul este cilindric, patent, puțin
mai scurt decât ovarul (Danciu et al 2007, Soó 1980).
Fig. 2. Floare de Orchis pallens (foto G. Lazăr)
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În România, Orchis pallens este singura specie a genului cu flori galbene, dar se aseamănă în schimb cu o orhidee din alt gen, și anume Dactylorhiza sambucina (L.)
Soó (denumită popular „bozior”) (fig. 3 și 4). De aceasta
se poate deosebi destul de ușor prin următoarele caractere:
»» tuberii sunt întregi, subglobuloși sau ovoidali, nu
palmat divizați;
»» bracteele inferioare sunt membranoase și cel mult
doar puțin mai lungi decât ovarul, nu ierbacee și evident mai lungi decât ovarul;
»» pintenul este de lățimea ovarului și poziționat orizontal sau îndreptat în sus, nu evident mai gros decât
ovarul și îndreptat în jos;
»» labelul este complet galben, nu cu puncte roșiatice
mai mult sau mai puțin evidente.

2. Metoda de lucru

Pentru determinarea plantelor au fost utilizate următoarele lucrări: Flora RSR, vol. XII (Paucă & Beldie
1972); Plante vasculare din România (Sârbu et al 2013);
Flora ilustrată a României (Ciocârlan 2000) și Flora
Europaea, vol. 5 (Soó 1980).
Pentru stabilirea răspândirii speciei în România au
fost utilizate următoarele surse bibliografice: Flora RSR,
vol. XII (Paucă & Beldie 1972); Plante vasculare periclitate, vulnerabile și rare din pădurile României (Danciu et
al 2007); Cartea roșie a plantelor vasculare din România
(Dihoru & Negrean 2009); Plante vasculare din România
(Sârbu et al 2013) și Atlantisch – subatlantische und subatlantisch – mediterrane Geoelemente in der Flora Siebenburgens (Heltmann 1996).
Pe teren a fost inventariat grupul de fitoindivizi de
Orchis pallens identificat, s-au realizat observații asupra
condițiilor staționale și s-a amplasat un releveu fitocenotic prin care au fost identificate toate speciile de plantele superioare pe o suprafață de 400 mp, stabilindu-se
totodată și indicele de abundență – dominanță1 pentru
fiecare dintre acestea.
Au fost stabilite coordonatele locului, cu un receptor
GPS terestru.
A fost consultat Ierbarul Facultății de Silvicultură din
Brașov.

3. Rezultate

Fig. 3. Exemplar de Dactylorhiza sambucina (foto G. Lazăr)

Fig. 4. Floare de Dactylorhiza sambucina (foto G. Lazăr)

Specia Orchis pallens a fost menționată pentru prima
oară din România, la Pietrele lui Solomon, din apropierea Brașovului, în anul 1854 de către botanistul
germano-austriac Philipp Johann Ferdinand Schur
(Heltmann 1996).
Până în prezent specia Orchis pallens era cunoscută în
România, în literatura de specialitate, din următoarele
locuri (Paucă & Beldie 1972, Dihoru & Negrean 2009,
Danciu et al 2007, Heltmann 1996, Milanovici 2014,
Sârbu et al 2013):
»» județul Brașov: Pietrele lui Solomon, Poiana Brașov,
Cartierul Schei, Măgura Codlei, Dealul Morii,
Făgăraș;
»» județul Cluj: Cluj;
»» județul Caraș – Severin: Munții Aninei – Valea Beiului Sec și Valea Răcășdia, Bozovici – Pădurea
Opreștilor, Munții Locvei – la est de Moldova Nouă
și Valea Mare, Băile Herculane, Domogled, Oravița –
Muntele Simion;
»» județul Dolj: Malul Mare, Secu – comuna Teascu;
»» județul Harghita: Lueta, Harghita, Praid;
»» județul Mehedinți: Vârciorova – Valea Bahnei + Valea
Slătinicului + Gura Cerovățului, Orșova – Muntele
Olimp;
»» județul Prahova: Munții Bucegi?;
»» județul Bihor: Munții Plopiș (Șes)?;

1 Drept scară de apreciere a abundenţei – dominanţei a fost folosită cea caracteristică sistemului Braun – Blanquet, completată de Tuxen
et Ellenberg (1937): 5 = 75-100%, 4 = 50-75%, 3 = 25-50%, 2 = 10-25%, 1 = 1-10%, + = 0.1-1% şi r = 0.01-0.1%.
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»» județul Tulcea (locuri considerate dubioase): Babadag, Nicolae Bălcescu (Bașchioi) și Ciucurova.
Alte surse indică și următoarele locuri:
»» județul Maramureș: Țara Lăpușului ? (Ardelean A.:
Studiu fitosociologic și ecologic al Țării Lăpușului –
teză de doctorat);
»» județul Hunedoara: Rezervația naturală Calcarele
din Dealul Măgura (https://kladia.info, www.romaniacurata.ro);
»» județul Caraș – Severin: Munții Aninei – Valea Marilei și Poiana Iulii (cheilenerei.usab-tm.ro).
Corologia speciei în România este prezentată și în fig. 5.

»»
»»
»»
»»

loc cert;
loc probabil;
loc dubios;
loc nou.
Fig. 5. Harta corologică a speciei Orchis pallens în România

În cursul unor cercetări efectuate în partea nordică
a Munții Baiului (Gârbova), în zona cunoscută și ca
Munții Neamțului, pe valea Pârâului Tigăi, a fost identificat în primăvara anului 2017 un grup de aproximativ 70 plante aparținând speciei Orchis pallens, aflate
în diferite stadii de dezvoltare, care ocupă o suprafață
de 300-400 mp. Specia nu era anterior semnalată din
Munții Baiului, cel mai apropiat loc cunoscut fiind cel
de la Pietrele lui Solomon, situat la aproximativ 15-16
km în linie dreaptă față de Valea Tigăi.
Plantele descoperite vegetează la altitudinea de 1150
m, pe un versant inferior care are înclinarea de 30350. Substratul litologic este format din gresii calcaroase. Solul este un litosol eutric, cu mult schelet. Deși
vegetația climax din jur aparține asociației Pulmonario
rubrae – Fagetum, datorită vârstei tinere a arborilor (cu
înălțimi de 3-4 m) și indicelui de acoperire al solului redus (0,6), apar și o seamă de elemente nespecifice, așa
cum se poate constata din releveul floristic prezentat
în tab. 1. Merită subliniată favorabilitatea stațiunii
pentru orhidee, în cadrul releveului fiind identificate
încă 4 specii, pe lângă Orchis pallens, și anume: Epipactis
helleborine, Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea
și Orchis mascula.
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Tab. 1. Releveu floristic amplasat în Valea Tigăi
Ind.
Ab-Do

Nr. crt.

Specia

1

Populus tremula L.

2

Salix caprea L.

2

3

Fagus sylvatica L.

1

4

Abies alba Miller

+

5

Acer pseudoplatanus L.

+

6

Alnus incana (L.) Moench

r

7

Picea abies (L.) Karsten

r

8

Salix purpurea L.

r

9

Alchemilla mollis (Buser) Rothm.

10

Hieracium murorum L.

1

11

Telekia speciosa (Schreber) Baumg.

1
+

Specii de arbori:
2

Specii de ierburi și arbuști:
1

12

Ajuga reptans L.

13

Athyrium filix-femina (L.) Roth

+

14

Carex sylvatica Hudson

+

15

Epipactis helleborine (L.) Crantz

+

16

Equisetum arvense L.

+

17

Fragaria vesca L.

+

18

Orchis pallens L.

+

19

Petasites albus (L.) Gaertner

+

20

Rubus hirtus Waldst. et Kit.

+

21

Trifolium repens L.

+

22

Veronica urticifolia Jacq.

+

23

Bellis perennis L.

r

24

Bromus ramosus Hudson

r

25

Cerastium semidecandrum L.

r

26

Cirsium erisithales(Jacq.) Scop.

r

27

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

r

28

Dentaria bulbifera L.

r

29

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

r

30

Epilobium montanum L.

r

31

Euphorbia amygdaloides L.

r

32

Festuca gigantea (L.) Vill.

r

33

Festuca ovina L.

r

34

Galium odoratum (L.) Scop.

r

35

Geranium robertianum L.

r

36

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

r

37

Hieracium bauhinii Besser

r

38

Hypericum perforatum L.

r

39

Linum catharticum L.

r

40

Mentha longifolia (L.) Hudson

r

41

Orchis mascula (L.) L.

r

42

Phleum alpinum L.

r

43

Poa nemoralis L.

r

44

Prunella vulgaris L.

r
r

45

Ranunculus repens L.

46

Salvia glutinosa L.

r

47

Solidago virgaurea L.

r

48

Symphytum cordatum Waldst. et Kit.

r

49

Taraxacum officinale Weber ex Wiggers

r

50

Tussilago farfara L.

r

51

Veronica officinalis L.

r

52

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

r

53

Vicia tenuifolia Roth

r

54

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

r
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4. Discuții și recomandări

Din cauza dezvoltării demografice de după cel de al doilea război mondial, populațiile din apropierea orașului
Brașov (cele de la Pietrele lui Solomon, Poiana Brașov
Cartierul Schei și Dealul Morii) nu au mai fost regăsite
de aproximativ 50 ani. În această lumină, descoperirea
plantelor de pe Valea Tigăi are o importanță deosebită,
pentru că reconfirmă regiunea Brașovului ca un centru
important al răspândirii speciei în România. Totodată, posibilitatea ca în zonă să existe și alte populații de
Orchis pallens încă neidentificate este mare.
Starea de conservare a grupului de plante de pe Valea
Tigăi este bună, totuși există anumite riscuri potențiale
reprezentate de: eroziunea solului datorită înclinării
mari a terenului și lipsei protecției oferite de un coronament încheiat, apropierea de drumul forestier care accesibilizează Valea Tigăi și posibilele lucrări silvice care se
vor executa în arboretul în care se găsesc plantele.
Pentru menținerea stării favorabile de conservare, ar fi
necesar să se delimiteze o suprafață de pădure în care
lucrările silvice (inclusiv colectarea masei lemnoase), și
nu numai, să se execute astfel încât să nu se pună în niciun fel în pericol grupul de Orchis pallens. De asemenea,
se poate realiza o monitorizare anuală a fitoindivizilor,
preferabil în perioada de înflorire.
În plus, cercetări pentru identificarea unor noi plante /
grupuri / populații în zonă ar fi necesare pentru o corectă și completă evaluare a speciei pe plan local.
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Abstract

Orchis pallens L. in Baiului Mountains, a new location for Romania
Orchis pallens is a rare species of orchids, which is included on “Carpathian list of endangered species” (Witkowski
et al 2003) and in “Red book of vascular plans from Romania” (Dihoru & Negrean 2009). Beside the chorology
of the species in Romania, the article shows the new place where it was discovered Orchis pallens, namely in
Baiului Mountains, on Tigăi Valley. At the same time, are described the main site conditions and an inventory
of all vascular species from the area was carried out. At the end are proposed minimum conservation measures.
Keywords: orchids, Carpathian endangered species, chorology, new location, Tigăi Valley, conservation
measures.
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DINAMICA CREȘTERII ÎN LUNGIME LA AFIN ÎN ZONA
DE LIMITĂ SUPERIOARĂ DIN CARPAȚII ORIENTALI
ANCA IONELA SEMENIUC FECIORU, MIHAI BALABAȘCIUC, IONEL POPA

1. Introducere

mai multe ori un factor limitativ pentru procesele de
creștere în lungime. De asemenea, factorii biotici (aniNecesitatea obținerii de noi informații privind momalele sălbatice și domestice) și antropici (culegerea
dul de răspuns și adaptare la schimbările de mediu a
fructelor de pădure) au un impact negativ în procesele
vegetației lemnoase, respectiv care este răspunsul
de formare a lujerilor la afin, restricționând ritmul și
comunităților de specii lemnoase la creșterea frecvenței
intensitatea de creștere.
și intensității fenomenelor climatice extreme constituie repere actuale ale cercetării științifice din domeniul Disponibilitatea de informații cu privire la fenologia
ecologiei și a științelor mediului în general. Arborii și creșterii la vegetația lemnoasă din zona subalpină și
arbuștii din zona de limită altitudinală superioară sunt alpină din Carpații Orientali este redusă. Având în veindicatori sensibili ai schimbărilor de mediu. Speciile dere acest aspect, lucrarea de față aduce noi informații
de arbuști și subarbuști au o mare importanță în ceea ce privind fenologia creșterii în lungime la afin și corelația
privește structura și funcționalitatea ecosistemelor din acesteia cu factorii climatici.
zona subalpină și alpină. La nivel internațional, cel mai
adesea cercetările asupra speciilor arbustive fac referire 2. Locul și metoda de cercetare
la abundența și dominanța acestora în ultimile decenii Cercetările privind monitorizarea fenologică a creșterii
(Myers-Smith et al 2011, Elmendorf et al 2012a), dar și în lungime s-au derulat în două zone montane repreasupra efectului schimbărilor de mediu în interacțiunea zentative din Carpații Orientali, respectiv: Munții Călidintre plante și climat (Anadon-Rosell et al 2017, mani și Munții Rodnei. Pentru amplasarea suprafețelor
Pugnaire et al 2001, Wheeler et al 2015). Cercetările rea- s-au ales două expoziții contrastante: însorită și umlizate în diferite zone montane au relevat particularități brită, situate la altitudinea de 1750-1800 m (fig. 1).
ale creșterii anuale a lujerilor terminali coroborate cu Compoziția vegetației lemnoase existentă în suprafețele
analize asupra lățimii inelului anual (Rixen et al 2010, de studiu este reprezentată de un amestec de afin
Buchwal et al 2013, Anadon-Rosell et al 2014). Studii (Vaccinium myrtillus L.), merișor (Vaccinium vitis-idaea L.),
recente au dezvoltat metode dendrocronologice speci- jneapăn (Pinus mugo Mill.), ienupăr (Juniperus communis
fice pentru analiza inelului anual la specii de arbuști L.) cu elemente de molid (Picea abies (L.), Karst.) și zâmbru (Pinus cembra L.).
(Myers-Smith el al 2015).
Observațiile fenologice asupra speciilor arbustive si- Studiul de față are drept obiectiv evaluarea dinamicii
tuate în zone subalpine constituie o direcție de cerce- creșterii intra-anuale a lujerului terminal în anul 2018
tare complexă din punct de vedere al metodologiei și a și cuantificarea dinamicii inter-anuale a creșterii în
particularităților de acces în teren. Cercetări cu privi- lungime la afin. În vederea stabiliri variației creșterii
re la dinamica fenologică la speciile de arbori din zone la nivel intra-anual s-au realizat măsurătorii săptămâmontane înalte ale Carpaților Orientali au permis de- nale la un număr de 40 de lujeri de afin (10 din fiecare
finirea unor gradienți altitudinali pentru diferite spe- suprafață experimentală). Stabilirea dinamicii intercii (molid, zâmbru, scoruş şi afin) din Munții Călimani anuale a creșterii în lungime s-a realizat pe baza unui
(Cenușă 1996, 2003). Cele mai multe studii fac referi- număr total de 40 de exemplare recoltate de pe versanre la formarea inelului anual și mai puțin la dinamica tul nordic Călimani, respectiv Rodna. Analiza probelor
creșterii în lungime (Popa 2009). Creșterea lujerului în laborator s-a realizat prin combinarea procedeului de
principal constituie un indicator sintetic al condițiilor identificare și măsurare a creșterii în lungime pe baza
de mediu din perioada în care s-a format. Condițiile cicatricilor de la muguri coroborată cu validarea măclimatice specifice zonei montane superioare, caracte- surătorilor prin analize xilologice pe bază de secțiuni
rizate de temperaturi scăzute, insolație ridicată și du- microscopice. Măsurătorile s-au realizat cu ajutorului
rată scurtă a sezonului de vegetație, constituie de cele unui șubler electronic cu precizie de 0,1 mm. Pentru
validarea numărului de secțiuni inter-anuale stabilite
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vizual s-au realizat câte trei secțiuni microscopice radi- superioară a lujerului, corespunzătoare perioadei de
ale de control: rădăcină, baza tulpinii, respectiv partea creștere din ultimii 5-6 ani (fig. 2).

Fig. 1. Localizarea geografică a suprafețelor experimentale. A-Călimani: versant nordic și versant sudic (CALN și CALS), B-Rodna: versant nordic
și versant sudic (RODN și RODS) / Geographic location of the experimental sites. A-Calimani: northern and southern slopes (CALN and CALS),
B-Rodna: northern and southern slopes (RODN and RODS)

Fig. 2. Identificarea și măsurarea creșterii în lungime la afin / Identification and measurement of the length growth on blueberry

Secțiunile microscopice radiale cu grosime de 10 μm au
fost obținute cu ajutorul unui microtom rotativ semiautomat HM335. Observațiile pe secțiunile microscopice
s-au efectuat la microscop (Zeiss AxioImager A1 m) în
lumină vizibilă cu obiective cu putere de mărire diferită
(10x și 20x). Pentru fiecare secțiune microscopică s-au
preluat imagini de înaltă rezoluție utilizate pentru stabilirea numărului de inele anuale. Seriile de creștere în
lungime individuale au fost standardizate cu o funcție
spline cu lungime egală cu 67% din lungimea seriei. Seria de indici de creștere în lungime medie s-a obținut
prin intermediul mediei biponderate. Cuantificarea
modelelor dendroclimatice s-a realizat prin analiza
corelației liniare pe perioade de timp variabile cu lungime între 20 și 60 de zile, variabilele explicative (temperaturi, precipitații) fiind calculate pe perioade mobile
între luna august anul precedent și luna septembrie anul
curent. Calculul statistic s-a realizat folosind pachetele
dlpR, dendrotools, treeclim și mediul de programare R.

3. Rezultate
3.1. Dinamica intra-anuală a creșterii în lungime

Din observațiile fenologice asupra procesului de

creștere în lungime a lujerului terminal s-a constatat
că la afin creșterea în lungime începe în prima decadă a lunii mai în RODS și CALN, respectiv sfârșitul lunii mai (CALS) și prima decadă a lunii iunie în RODN
(12 iunie). Finalizarea formării lujerului principal sub
raportul lungimii are loc în partea a doua a lunii iulie,
variind între 17-18 iulie (CALN, RODN) și 20-25 iulie
(CALS și RODS) (fig. 3). Spre deosebire de celelalte specii de arbori și arbuști analizate, variabilitatea (abaterea standard) în interiorul suprafeței experimentale este foarte ridicată de 15-20 de zile la începerea
creșterii, respectiv 24-28 de zile la terminarea creșterii.
Rata maximă de creștere în lungime se observă în anul
2018 la afin în ultima săptămână din mai pe versanții
umbriți (26 mai), respectiv 6 mai în RODS și 16 mai în
CALS.
Analiza ritmului de creștere, comparativ între cele două
zone de studiu (Călimani-Rodna) relevă un trend mult
mai rapid de creștere în suprafețele experimentale din
Călimani. Variația zilnică a ritmului de creștere în lungime reflectă o rată maximă de creștere de 1,82 mm·zi-1
pe versantul nordic din Rodna (fig. 3).
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Fig. 3. Dinamica creșterii în lungime la afin (Călimani: CALN – CALS versant nordic și sudic; Rodna: RODN – RODS versant nordic și sudic) /
The dynamics of length growth on blueberry (Calimani: CALN – CALS northern and southern slopes, Rodna: RODN – RODS northern
and southern slopes

3.2. Dinamica inter-anuală a creșterii
în lungime

Dinamica ratei de creștere arată un maxim de creștere
(82,23 mm·an-1) în anul 2015 la lujerii din suprafața
experimentală Rodna, respectiv un maxim de creștere
în lungime (77,48 mm·an-1) în anul 2014 la afinul din
Călimani. Dinamica creșterii în lungime prezintă un
minim în anul 2011 în Călimani, respectiv în anul 2010
în Rodna (fig. 4).

Fig. 4. Dinamica creșterii în lungime la afin în Călimani și Rodna (versant nordic) / The dynamics of length growth on blueberry in Călimani
and Rodna (northern slopes)
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În cazul afinului din Călimani lungimea maximă a seriei de creștere în lungime este de 26 de ani, cu o valoare
medie a seriilor individuale de 17 ani. Creșterea medie
în lungime este de 59 mm·an-1, variind la nivel individual între 43 mm·an-1 și 94 mm·an-1. Sensibilitatea medie
este relativ ridicată (0,37), însă trebuie avută în vedere
lungimea relativ scurtă a seriei. Corelația indicilor de
creștere în lungime cu parametrii climatici relevă o
influență pozitivă a temperaturilor din toamna precedentă, respectiv luna ianuarie. Temperaturile din luna
septembrie se corelează negativ, dar semnificativ statistic cu creșterea în lungime din anul următor (fig. 5). Din
punct de vedere al precipitațiilor se remarcă o corelație
pozitivă pentru luna martie anul precedent, dar redusă
la o perioadă de 20-30 de zile.
În zona de studiu Rodna lungimea seriei de creștere
a lujerului terminal variază între 14 și 22 de ani, cu o
medie de 17 ani. Creșterea medie în lungime este de 59
mm·an-1, variind la nivel individual între 51 mm·an-1și
68 mm·an-1. Sensibilitatea medie este similară cu cea
din Călimani (0,39). Modelul dendroclimatic specific
creșterii în lungime la afinul din Rodna este caracterizat de o corelație negativă cu temperatura din iunie-iulie anul precedent și pozitivă cu cea din ianuarie anul
curent. Se remarcă corelația negativă cu precipitațiile
din iunie-iulie sezonul curent de creștere (fig. 6).
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Fig. 5. Corelația dintre indicii de creștere în lungime și factorii climatici la afin (CALN) / The correlation between the growth length indices
and climatic factors on blueberry (CALN)

influențat de condițiile climatice din primăvară, în special de topirea zăpezilor. Diferențe regăsite sunt date
în special de expoziția versanților din zonele de studiu.
Cercetării dendroecologice la specii arbustive din zonele arctice au identificat temperatura, precipitațiile din
vară, lungimea sezonului de vegetație și zăpada, ca fiind
variabile importante care explică variația interspecifică
a creșterii arbuștilor (Hallinger et al 2010, Elmendorf
et al 2012 a, Weijers et al 2012). Temperaturile din timpul verii reprezintă de asemenea un factor important
în dinamica vegetației (Elmendorf et al 2012 a, 2012 b,
Macias-Fauria et al 2012).
Precipitațiile din timpul verii, distribuția, durata și
ritmul de topire a zăpezii sunt factori determinanți în
creșterea arbuștilor (Myers-Smith et al 2015). Rezultatele obținute pentru zona Carpaților Orientali evidențiază
o corelație negativă a creșterii în lungime cu precipitațiile
din luna iunie – iulie sezonul curent de vegetație.
Creșterea temperaturilor în zona montană înaltă se
asociază cu o reducere a duratei zăpezilor și o topire
mai timpurie a acestora, reprezentând modificări radicale de mediu pentru pădurea de limită și speciile lemnoase alpine. Aceste modificări climatice din zona de
ecoton sunt asociate cu creșterea duratei sezonului de
vegetație, o alterare a distribuției temporare a fazelor
fenologice și a creșterii riscului pentru înghețuri târzii
sau timpurii.
Noi cercetări și cunoștințe sunt necesare, mai ales la nivel de specii lemnoase arbustive, atât la nivel temporal
intra-anual cât și inter-anual, pentru fundamentarea
unor concluzii pertinente și realiste.

Mulțumiri

Fig. 6. Corelația dintre indicii de creștere în lungime și factorii climatici la afin (RODN) / The correlation between the growth length indices
and climatic factors on blueberry (RODN)

4. Discuții

Cunoașterea dinamicii ecosistemelor montane de altitudine, în contextul actual al schimbărilor de mediu,
reprezintă o condiției esențială pentru înțelegerea proceselor de dinamică și adaptabilitate, precum și pentru
asigurarea unui management sustenabil al acestora.
Chiar dacă este general acceptat faptul că temperatura
reprezintă principalul factor limitativ al proceselor fiziologice, și implicit al acumulării de biomasă lemnoasă,
în zona de ecoton subalpin și alpin, rezultatele cercetărilor sunt contradictorii. Unele cercetări (AnadonRosell et al 2017) au scos în evidență efectul pozitiv al
temperaturilor ridicate din sol asupra creșterii în lungime a lujerilor, subliniind o adaptabilitate sporită a afinului în condițiile încălzirii globale actuale. În Alpii estici s-au constatat variații în creșterea lujerilor la afin în
raport cu altitudinea și gradul de acoperire al arbuștilor
(Boscutti et al 2018).
Din rezultatul cercetărilor noastre, reiese faptul că startul intra-anual al creșterii în lungime a lujerului este

Adresăm mulțumiri administrației Parcului Național
Călimani și Parcului Național Rodna pentru permisiunea lucrărilor de teren în aceste arii protejate.
Această cercetare a fost finanțată de Ministerului Cercetării și Inovării, CNCS – UEFISCDI, PN-III-P4-IDPCE-2016-0253, în cadrul PNCDI III.

Bibliografie

Anadon-Rosell A, Ninot JM, Palacio S, Grau O, Nogués S, Navarro E,
Sancho MC, Carrillo E, 2017. Four years of experimental warming do
not modify the interaction between subalpine shrub species. Oecologia
183:1167–81.
Anadon-Rosell A, Rixen C, Cherubini P, Wipf S, Hagedorn F, Dawes
MA, 2014. Growth and phenology of three dwarf shrub species in a
six-year soil warming experiment at the alpine treeline. PLoS ONE, 9:
e100577.
Boscutti F, Casolo V, Beraldo P, Braidot E, Zancani M, Rixen C, 2018.
Shrub growth and plant diversity along an elevation gradient: Evidence
of indirect effects of climate on alpine ecosystems. PLoS ONE 13(4):
e0196653.
Buchwal A, Rachlewicz G, Fonti P, Cherubini P, Gärtner H, 2013.
Temperature modulates intra-plant growth of Salix polaris from a High
Arctic site (Svalbard). Polar Biology, 36(9): 1305-1318.
Cenuşă R, 1996. Probleme de ecologie forestieră. Teoria fazelor de
dezvoltare. Aplicaţii la molidişuri naturale din Bucovina. Universitatea
“Ştefan cel Mare” Suceava.
Cenuşă R, 2003. Cercetări asupra dinamicii vegetaţie forestiere (fenologie).
Manuscris ICAS(INCDS).

87

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
Elmendorf SC, Henry GHR, Hollister RD, Björk RG, Bjorkman
AD, Callaghan TV, [....] Wookey PA, 2012a. Global assessment of
experimental climate warming on tundra vegetation: heterogeneity over
space and time. Ecol Lett 15:164–175.
Elmendorf SC, Henry GHR, Hollister RD, Björk RG, BoulangerLapointe N, Cooper EJ, […] Wipf S, 2012b. Plot-scale evidence of
tundra vegetation change and links to recent summer warming. Nature
Climate Change 2, 453–457.
Hallinger M, Manthey M, Wilmking M, 2010. Establishing a missing
link: Warm summers and winter snow cover promote shrub expansion
into alpine tundra in Scandinavia. New Phytol. 186, 890–899.

Myers-Smith IH, Elmendorf SC, Beck PS, Wilmking M, Hallinger M,
Blok D, … Vellend M, 2015. Climate sensitivity of shrub growth across
the tundra biome. Nature Climate Change, 5: 887–891.
Pugnaire FI, Luque MT, 2001. Changes in plant interactions along a
gradient of environmental stress. Oikos, 93: 42–49.
Popa I, 2009. Variaţia zilnică a dimensiunilor trunchiului la molid şi
zâmbru în Munţii Călimani. Revista pădurilor, 3:17-22.
Rixen C, Schwoerer C, Wipf S, 2010. Winter climate change at different
temporal scales in Vaccinium myrtillus, an Arctic and alpine dwarf shrub.
Polar Research, 29(1): 85–94.

Macias-Fauria M, Forbes BC, Zetterberg P, Kumpula T, 2012.
Eurasian Arctic greening reveals teleconnections and the potential for
structurally novel ecosystems. Nature Climate Change 2: 613–618.

Weijers S, Alsos GI, Eidesen BP, Broekman R, Loonen Maarten JJE,
Rozema J, 2012. No divergence in Cassiope tetragona: Persistence of
growth response along a latitudinal temperature gradient and under
multi-year experimental warming. Ann. Bot. 110: 653–665.

Myers-Smith IH, Forbes BC, Wilmking M, Hallinger M, Lantz T, Blok
D, Tape KD, Epstein HE, Hik DS, 2011. Shrub expansion in tundra
ecosystems: dynamics, impacts and research priorities. Environ Res Lett
6(4): 1-15.

Wheeler JA, Schnider F, Sedlacek J, Cortés AJ, Wipf S, Hoch G, 2015.
With a little help from my friends: community facilitation increases
performance in the dwarf shrub Salix herbacea). Basic and Applied Ecology
16(3): 202-209.

Abstract

Dynamic of length increment of Vaccinium myrtillus in the upper zone of Eastern Carpathians
Climate changes have an important role in the growth of the trees and shrubs. In this study we analyzed the
increment dynamics in length for blueberry shrubs (Vaccinium myrtillus) in treeline ecotone from two sites
in Eastern Carpathians (Calimani and Rodna Mts.) and two slope aspects (north and south). To study the
shoots length increment dynamics both intra – and inter – annual data were collected. In total 40 shoots
were collected and used to measure annual length increase. We analyzed the intra-annual shoots increment
dynamics in the growing season 2018. The dynamics of the shoots growth rate show a maximum in 2015
(Rodna), respectively 2014 (Calimani) with a similar trend in the shoot length increment. The earliest start of
shoot growth occurred in the first decade of May in RODS and CALN, respectively end of May (CALS) and the
first decade of June in RODN (June 12). The end of the shoot length increment occurred in the second decade
of July, for all experimental areas.
Keywords: shrubs, shoots, growth dynamics in length, blueberry
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Produse nelemnoase
ale pădurii

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE
FRUCTE DE PĂDURE DIN JUDEȚUL GORJ?
EMILIA VECHIU, LUCIAN DINCĂ, CRISTIAN MIHAI ENESCU

1. Introducere

Termenul de produse forestiere nelemnoase, “NonWood Forest Products” (NWFPs) este definit de
Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) ca
fiind diverse produse de origine animală sau vegetală
derivate din păduri, alte terenuri împădurite și arbori
din afara pădurilor (www.fao.org).
Produsele forestiere nelemnoase cele mai întâlnite în
toată lumea sunt reprezentate de fructele de pădure,
plantele medicinale, animalele, rășinile și ciupercile
comestibile. FAO estimează că aproximativ 80 % din
populația lumii utilizează produsele nelemnoase pentru asigurarea hranei și a sănătăți (www.fao.org).
În România, cele mai întâlnite produse forestiere nelemnoase sunt ciupercile comestibile, fructele de pădure și plantele medicinale.
Fructele de pădure conțin anumite substanțe terapeutice, precum vitaminele A, B, C, E, acizi organici, enzime, zaharuri, uleiuri volatile etc. Datorită conținutului
acestor substanțe, fructele de pădure se folosesc pentru
tratarea diferitelor afecțiuni, cum ar fi: diabetul, anumite tipuri de cancer, afecțiunile cardio-vasculare etc.
(Gogoaşă et al 2014).
Scopul acestui articol este de a evidenția cele mai importante fructe de pădure din județul Gorj. Acesta este situat în sud-vestul țării, se învecinează la nord cu Hunedoara, în sud-est și sud-vest cu Vâlcea, Dolj și Mehedinți, iar
la vest cu Caraș-Severin (Fig. 1) și ocupă 2,3 % din teritoriul României (Pecingina et al 2016). Suprafața fondului forestier a acestui județ ocupă aproximativ 249.700
ha, dintre care 244.200 ha sunt reprezentate de păduri
(26.300 ha de rășinoase și 217.900 ha de foioase) (INS
2015), majoritatea fiind administrate de Direcția Silvică
Gorj, o subunitate teritorială a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. În cadrul acestei direcții silvice întâlnim
următoarele ocoale silvice: Cărbunești, Hurezani, Motru, Novaci, Padeș, Peșteana, Polovragi, Runcu, Tismana,
Târgu-Jiu și Turceni (http://targujiu.rosilva.ro/).
În județul Gorj există 61 de arii naturale protejate. Siturile Natura 2000 ocupă 39,02 % din suprafața totală a
județului (http://www.anpm.ro).

Fig. 1. Localizarea județului Gorj (sursa: http://www.cdep.ro)

2. Metoda de lucru

Baza de date privind produsele forestiere nelemnoase
s-a constituit din consultarea amenajamentelor din ultimul deceniu (pentru a se ţine cont de suprafaţa actuală a fondului forestier). În aceste lucrări există, în cadrul
capitolului Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului, date concrete (valori) şi
aproximative (indicarea unor specii ce pot fi recoltate),
care 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 aromatice, producţia de fructe
de pădure şi producţia de ciuperci comestibile). Datele
trecute în amenajamentele silvice din acest teritotiu în
cazul fructelor de pădure sunt redate în tabelul 1.
Cele mai importante fructe de pădure au fost determinate cu ajutorul unui proces de ierarhie analitică (AHP).
Acest model de analiză a deciziilor cu mai multe criterii
a fost dezvoltat de Thomas Saaty în urmă cu patru decenii (Saaty 2008).
Au fost luate în considerare 19 criterii. Notele trecute în tabelul 2 au fost obținute în urma următoarelor
ierarhizări: perioada de recoltare: 1=cea mai scurtă, ...
8=cea mai lungă; portofoliul produselor derivate: 1=cel
mai mic, ... 8=cel mai mare; cantitatea recoltată de
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către un lucrător în 8 ore: 1=cea mai mică, ... 8=cea
mai mare; costul recoltării: 8=cel mai mic, ... 1=cel mai
mare; cunoștințele pentru recunoaștere: 1=produsul
cel mai greu de recunoscut, ... 8=cel mai ușor de recunoscut; cunoștințele pentru recoltare: 1=cele mai multe, ... 8=cele mai puține; instrumentele necesare pentru
recoltare: 1=cele mai multe, ... 8=cele mai puține; complexitatea procesului de recoltare: 1=cel mai scăzut, ...
8=cel mai ridicat; intervalul de distribuție: 1=cel mai
mic, ... 8=cel mai mare; potențialul pieței: 1=cel mai mic,
... 8=cel mai mare; prețul materiei prime: 1=cel mai mic,

... 8=cel mai mare; prețul produsului derivat: 1=cel mai
mic, ... 8=cel mai mare; transportul de la punctul de recoltare la centrul de depozitare: 1=cel mai ușor, ... 8=cel
mai dificil; perisabilitatea: 1=cea mai mare, ... 8=cea mai
mică; "celebritatea" produsului pe piață: 1=cel mai puțin
cunoscut, ... 8=cel mai celebru; cererea pieței: 1=cea mai
mică, ... 8=cea mai mare; amenințările biotice: 1=cele
mai numeroase, ... 8=cele mai puține; amenințările
abiotice: 1=cele mai numeroase, ... 8=cele mai puține
și dezvoltarea procesului de recoltare: 1=nedezvoltat, ...
8=extrem de dezvoltat.

Tabel 1. Recolta posibilă de fructe de pădure din D.S. Gorj

0,5

1,9

2,4

3,1

3,8

5,3

14,8

16,6

Pe baza datelor din amenajamentele silvice, se observă
faptul că fructele de pădure prezente în cadrul D.S. Gorj
aparțin următoarelor specii: Rubus idaeus L., Vaccinium
myrtillus L., Rubus fruticosus L., Rosa canina L., Prunus
spinosa L. și Castanea sativa Mill.
În perioada 2002-2012 la O.S. Polovragi, care administrează o suprafață de 17.602 ha, s-a preconizat recoltarea anuală a celor mai multe fructe de pădure: 12 t/ha
de zmeură, 1 t/ha afine, 2 t/ha mure şi 1 t/ha măceşe.
În cadrul O.S. Novaci în perioada 2013-2023 este prevăzută recoltarea anulaă a 2,4 t/ha afine, 3,1 t/ha mure
şi 3,8 t/ha măceşe, iar cele mai mari cantităţi posibil de
recoltat sunt prevăzute pentru perioada 2005-2015 la
O.S. Motru, respectiv 5,7 t/ha mure şi 6,1 t/ha măceşe
(Tab. 1).
În cadrul ocoalelor Tismana și Padeș nu s-a realizat o
clasificare pe categoriile de produse nelemnoase, ci s-a
trecut doar cantitatea totală de produse nelemnoase
posibil de recoltat.
În cadrul ocoalelor silvice din cadrul D.S. Gorj, prezentate în tabelul 1, cele mai mari cantități de fructe de pădure recoltate între anii 2002-2014 au fost reprezentate
de Rosa canina L. (16,6 t/ha), urmate de Rubus fruticosus
L. (14,8 t/ha) și Rubus idaeus L. (12,5 t/ha). Din totalul celor 75,8 t de fructe de pădure recoltate între anii
2002-2014, cele mai mari cantități recoltate s-au înregistrat în cadrul O.S. Polovragi (16 t) și O.S. Tismana
(13,6 t) iar cele mai puține la O.S. Peșteana (4,5 t).
Fructele de pădure selectate pentru realizarea ierarhizării alternative AHP bazate pe opinia experților au
fost: Vaccinium myrtillus L., Rubus idaeus L., Fragaria
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Fructe de pădure (tone)
Măceșe
Porumbe
1,0
2,2
1,1
6,1
1,5
1,0
2,0
1,0

Castan bun

1,0

3,1

Total fructe
16,0
5,5
11,8
6,2
4,5
13,6
8,9
9,3

1,0
75,8

vesca L., Rosa canina L., Castanea sativa Mill., Crataegus
monogyna Jack., Hippophaë rhamnoides L. şi Ribes nigrum
L. (Tab. 2).
În ceea ce privește acest proces al ierarhiei analitice
(AHP), fructele de pădure cele mai căutate pe piată din
județul Gorj sunt reprezentate de: cătină (Hippophaë
rhamnoides L.), castane comestibile (Castanea sativa
Mill.) și afine (Vaccinium myrtillus L.), iar cel mai puțin
căutate sunt coacăzele negre (Ribes nigrum L.).
Conform criteriului 2 referitor la portofoliul produselor derivate, putem observa faptul că din zmeură (Rubus idaeus L.) și cătină (Hippophaë rhamnoides L.) se pot
obține cele mai multe produse.
Tabel 2. Intervalul de apreciere AHP (alternative ranking)

Criteriul

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Perioada recoltării
Portfoliul produselor
derivate
Cantitatea recoltată /
muncitor / 8 ore
Costul recoltării
Cunoștințe pt
recunoașterea produsului
Cunoștinte pentru
recoltare
Unelte necesare
recoltării
Complexitatea procesului de recoltare
Arealul speciei

1
5

2
3

3
2

4
8

5
1

6
6

7
7

8
4

6

8

4

5

3

1

7

2

4

2

1

7

8

6

3

5

3

2

1

4

8

7

6

5

3

2

1

5

4

7

6

8

8

2

1

3

4

5

7

6

7

1

2

4

6

5

8

3

5

1

2

4

7

6

8

3

4

5

2

8

3

6

7

1

Ribes nigrum

12,5

Mure
2,0
2,2
5,7
0,3
1,5

Castanea
sativa
Crataegus
monogyna
Hippophae
rhamnoides

3. Rezultate și discuții

Afine
1,0

Rosa canina

2002
2005
2005
2011
2010
2014
2014
2013

Zmeură
12,0

Fragaria
vesca

Polovragi
Turceni
Motru
Runcu
Peșteana
Tismana
Padeș
Novaci
Total/
produs
TOTAL

Suprafața (ha)
Noua
17602
13766
11872
6049
7245
12264
14612
6885

Rubus idaeus

Anul
amenajării

Vaccinium
myrtillus

OS

12
13
14
15
16
17
18
19

2
4

3
1

4
6

5
7

6
3

7
8

8
2

4

5

3

6

8

1

7

2

5

4

6

2

7

1

8

3

8

7

6

1

3

2

5

4

6

8

7

2

1

3

5

4

6

8

7

3

4

2

5

1

6
5
6

4
6
8

3
7
7

5
2
1

7
8
5

2
3
2

8
1
3

1
4
4

7

6

1

5

4

2

8

3

Ribes nigrum

1
5

Castanea
sativa
Crataegus
monogyna
Hippophae
rhamnoides

Rosa canina

11

Potențialul pieței
Prețul produsului
brut
Prețul produselor
derivate
Transport (loc recoltare – centru de
conservare)
Perisabilitate
“Celebritatea” produsului în piață
Cererea pieței
Amenințări biotice
Amenințări abiotice
Dezvoltarea procesului de recoltare

Fragaria
vesca

10

Rubus idaeus

Criteriul

Vaccinium
myrtillus
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În urma analizei rezultatelor AHP, cele mai importante
fructe de pădure din județul Gorj sunt: cătina, castanele bune și afinele, iar cele mai puțin importante sunt
coacăzele negre (Fig. 2).
Hippophaë rhamnoides L. are o arie mare de răspândire
în Europa, la noi fiind întâlnită din Delta Dunării până
în ținuturile montane. Această specie prezintă o mare
adaptabilitate în diferite condiții climatice, fapt pentru
care s-a utilizat pentru împădurirerea terenurilor degradate din România (Constandache et al 2016). Cătina este recunoscută pentru proprietățile medicinale pe
care le are; astfel se folosește pentru tratarea leziunilor,
inflamațiilor orale, arsurilor și ulcerului gastric dar, pe
lângă aceste proprietăți din cătină se pot obține diverse
produse precum, ceaiuri, sucuri și dulceață (Negi et al
2005, Dincă et al 2018, Cordos et al 2013). Sucul de cătină este un produs derivat din fructele de cătină, are un
gust acru și astringent care datorită cantității mari de
caroteni este de culoare galbenă și este bogat în vitamine (A, B2, C, E, K) și minerale (Alam, 2004, Beveridge et
al 2002, Dulf, 2012, Fu et al 2014, Patel et al 2012, Lee
et al 2011). Uleiul de cătină conține fenoli și polifenoli

care au proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene
(Edraki et al 2014).
Pădurile de castan (Castanea sativa) ocupă 2,53 mil.ha
în sudul Europei, în timp ce în România această specie
este foarte rară, apărând (ca element de arboret) pe o
suprafaţă forestieră de cca. 2500 ha, diseminat castanul
întâlnindu-se pe câteva mii de hectare (Chira et al 2013).
În sudul țării, cultura castanului comestibil a înflorit în
preajma Mănăstirii Tismana, tradiția spunând că încă
de pe vremea întemeietorului acesteia – sfântul Nicodin (sec. XIV). În prezent, în OS Tismana castanul, ca
element de arboret, este distribuit pe 280,6 ha (iar dacă
includem şi zonele în care prezenţa sa este diseminată,
suprafaţa creşte la 531,0 ha). În DS Gorj, mai apare la
OS Runcu şi Polovragi (ICAS/INCDS). Ciuperca asiatică
Cryphonectria parasitica a provocat uscarea în masă a pădurilor și livezilor de castan (Castanea sativa) din toată
țara, reducând drastic recoltele de castan din zonele de
tradiție din Maramureș și Gorj. Doar acțiunile de combatere biologică au mai menținut în stare relativ bună
de sănătate unele regenerări și păduri tinere de castan
(Chira et al 2017). Castanele comestibile sunt bogate în
carbohidrați și au un conținut scăzut de grăsime, se pot
consuma coapte sau fierte astfel consumul acestora ajută la reglarea funcției cardiovasculare, a nivelurilor lipidelor plasmatice și ajută la dezvoltarea funcției vizuale
și neuronale (Borges et al 2007, Cruz et al 2013, Erturk
et al 2006).
O altă specie importantă în județul Gorj este afinul
(Vaccinium myrtillus L.), care are un areal întins de răspândire, în Europa, Asia și America de Nord, la noi întâlnindu-se din regiunea dealurilor până în zona alpină (Șofletea et Curtu 2007, Riihinen et al 2008). Este o
plantă care se folosește la fixarea pantelor supuse eroziunii, deoarece are un sistem radicelar puternic. Datorită conținutului de antocianine, afinele au culoarea
albastră. Din fructele de afin se poate realiza o gamă
largă de produse care se folosesc în alimentație precum, siropuri, ceaiuri, sucuri, dulceață, băuturi răcoritoare dar și în medicină, folosindu-se pentru tratarea
diabetului, diareei și îmbunătățirea văzului (Bondoc et
Brătucu 2016, Canter et Ernst 2004, Može et al 2011).

Fig. 2. Clasamentul celor 8 fructe de pădure
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4. Concluzii

În județul Gorj întâlnim o diversitate mare a produselor
forestiere nelemnoase, deoarece această zonă dispune
de un relief divers: dealuri, depresiuni, munți, care favorizează dezvoltarea unei vegetații bogate. În această
zonă există și o tradiție îndelungată de recoltare și utilizare a fructelor de pădure.
Cele mai reprezentative fructe de pădure din județul
Gorj sunt cătina, castanele bune și afinele.
Datele trecute în amenajamentele silvice reprezintă o
estimare destul de bună a cantităților de fructe ce se
pot recolta anual de pe raza diferitelor ocoale silvice,
dar o estimare cu o acuratețe mai mare poate fi făcută
doar pe baza unor studii aprofundate, realizate de către
specialiștii din domeniu.
Utilizarea procesului de ierarhizare analitică în cazul
estimării importanței diferitelor fructe de pădure dintr-o anumită regiune s-a dovedit a fi un mijloc eficient
de ierarhizare a acestora, ținîndu-se cont de aproape
toate criteriile ce pot fi luate în considerare în aprecierea lor.

Bibiliografie

Alam Z, 2004. Chemical and nutritional constituents of sea buckthorn
juice. Pakistan Journal of Nutrition, 3(2):99–106.
Beveridge T, Harrison JE, Drover J, 2002. Processing effects on the
composition of sea buckthorn juice from Hippophae rhamnoides L. cv.
‘Indian Summer’. J Agric Food Chem., 50(1):113-6.
Bondoc M, Brătucu G, 2016. Research on the role and the importance
of berries specific for Romanian territory. ICMSAV2016 & COMAT2016
Brasov, Romania, 385-390.
Borges OB, Carvalho JS, Corriera PR, Silva AP, 2007. Lipid and fatty
acid profiles of Castanea sativa Mill. Chestnuts of 17 native Portuguese
cultivars. J Food Compos Anal. 20:80–89.
Canter PH, Ernst E, 2004. Anthocyanosides of Vaccinium myrtillus
(bilberry) for night vision—a systematic review of placebo-controlled
trials. Survey of ophthalmology, 49(1):38-50.

less known in Europe. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,
46(2):474-483.
Dulf FV, 2012. Fatty acids in berry lipids of six sea buckthorn (Hippophae
rhamnoides L., subspecies carpatica) cultivars grown in Romania. Chem
Central J., 6(1):106.
Edraki M, Akbarzadeh A, Hosseinzadeh M, Salehi A, KoohiHosseinabadi O, et al, 2014. Healing effect of sea buckthorn, olive
oil, and their mixture on full-thickness burn wounds. Adv Skin Wound
Care. 27(7):317–323.
Enescu CM, Dincă L, Vasile D, 2017. Importance of non-wood forest
products for Maramureș County. Revista de Silvicultură și Cinegetică
40:92-97.
Erturk U, Cevriye M, Arif S, 2006. Chemical composition of fruits of some
important chestnut cultivars. Agric, Agrib Biotechnol. 49(2):183–188.
Fu L, Su H, Li R, Cui Y., 2014. Harvesting technologies for sea buckthorn
fruit. Eng Agric Environ Food., 7(2):64–69.
Girgenti V, Massaglia S, Mosso A, Peano C, Brun F, 2016. Exploring
perceptions of raspberries and blueberries by Italian consumers.
Sustainability, 8:1027.
Gogoaşă I, Maria AL, Despina B, Maria R, Ariana V, Sofia P, ...
Gergen I, 2014. Preliminary research regarding the use of some berries
(blueberries, blackberries and raspberries) as supplementary sources of
bio minerals. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 18(4):
108-112.
ICAS, 2004, 2014. Amenajamentele silvice – SG, UP IV, V – OS Tismana.
ICAS (manuscris).
Institutul Național de Statistică (INS), 2015. Suprafața fondului
forestier pe categorii de terenuri, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și
județe – județul Gorj. Available at: http://statistici.insse.ro/shop/
Lee HI, Kim MS, Lee KM, Park SK, Seo KI, Kim HJ, Kim MJ, Choi
MS, Lee MK, 2011. Anti-visceral obesity and antioxidant effects of
powdered sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaf tea in dietinduced obese mice. Food Chem Toxicol., 49(9):2370–2376.
Može S, Polak T, Gasperlin L, Koron D, Vanzo A, Poklar Ulrih N,
Abram V, 2011. Phenolics in Slovenian bilberries (Vaccinium myrtillus
L.) and blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Journal of agricultural and
food chemistry, 59(13):6998-7004.
Negi PS, Chauhan AS, Sadia GA, Rohinishree YS, Ramteke RS,
2005. Antioxidant and antibacterial activities of various seabuckthorn
(Hippophae rhamnoides L.) seed extracts. Food Chemistry, 92(1):119-124.

Chira D, Bolea V, Botu M, Juveloiu E, 2013. Sweet chestnut forest in
Romania. RSC, 33:15-20.

Patel CA, Divakar K, Santani D, Solanki HK, Thakkar JH, 2012.
Remedial Prospective of Hippophae rhamnoides Linn. (Sea Buckthorn).
ISRN Pharmacol., 2012:436857.

Chira D, Bolea V, Chira F, Mantale C, Tăut I, Șimonca V, Diamandis
S, 2017. Biological control of Cryphonectria parasitica in Romanian
protected sweet chestnut forests. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici
Cluj-Napoca, 45(2):632-638.

Pecingina IR, Popa RG, Gatej BA, 2016. Study on monitoring of Canis
lupus L. populations within the natural protected area from the NorthWestern Gorj County. Scientific papers-series E – Land Reclamation Earth
Observation & Surveying Environmental Engineering, 5:10-19.

Cordos G, Dumitraș DE, 2013. Assessing consumer preferences and
attitudes towards sea buckthorn products: a case study in Romania.
Bulletin UASVM Horticulture, 70(2):293-299.

Riihinen K, Jaakola L, Kärenlampi S, Hohtola A, 2008. Organ-specific
distribution of phenolic compounds in bilberry (Vaccinium myrtillus) and
‘northblue’ blueberry (Vaccinium corymbosum x V. angustifolium). Food
chemistry, 110(1): 156-160.

Costandache C, Peticilă A, Dincă L, Vasile D, 2016. The usage of Sea
Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) for improving Romania's degraded
lands, AgroLife Scientific Journal, 5(2):50-58.

Saaty TL, 2008. Decision making with the analytic hierarchy process.
International Journal of Services Sciences 1(1):83-98.

Cruz BR, Abraão AS, Lemos AM, Nunes FM, 2013. Chemical composition
and functional properties of native chestnut starch (Castanea sativa Mill).
Carbohydr Polym. 94(1):594-602.

Șofletea N, Curtu L, 2017. Dendrologie. Ed. Universitătii ”Transilvania”,
Brașov.

Dincă L, Holonec L, Socaciu C, Dinulică F, Constandache C, Blaga
T, Peticilă A, 2018. Hipphophae salicifolia D. Don: a miraculous species

www.fao.org

92

http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/rapoarte-anuale1/
http://targujiu.rosilva.ro/

Anul XXIII | Nr. 42 | 2018

Abstract

Which are the most important forest fruits in Gorj County?
Romania has at its disposal a rich potential for non-wood forest products that is insufficiently exploited. Even
from the earliest ages, non-wood forest products have played an important role in the development of human
society. As such, they contribute to the diversification of nourishment (fruits, mushrooms, truffles, game etc.)
as well as to the medical industry’s development (many of the non-wood products have different medicinal
properties). The purpose of the present paper was to highlight the most important forest fruits from Gorj County.
In order to achieve this, data from forest management plans from the last decade were used, together with an
analytical hierarchic process (AHP) based on nineteen criteria. Therefore, the forest fruits that were found in
this area were: raspberry (Rubus idaeus L.), common bilberry (Vaccinium myrtillus L.), Carpathian strawberry
(Fragaria vesca L.), dog rose (Rosa canina L.), sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) and sweet chestnuts
(Castanea sativa Mill.). According to AHP, the most sought product on the market is sea buckthorn, followed by
sweet chestnuts and common bilberry.
Keywords: forest fruits, Gorj, non-wood forest product, sweet chestnut.
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Economie forestieră

UNELE ASPECTE ALE VALORIFICĂRII
LEMNULUI DE MOLID ÎN JUDEȚUL HARGHITA
GÁBOR MOLNÁR

1. Introducere

În România exploatarea molidului este specifică
județelor montane, cele mai mari volume fiind în Suceava (23% din totalul pe țară), Neamț și Harghita (cu
câte 10%). Firmele harghitene de prelucrare a lemnului
de molid valorifică în străinătate numai 2% din totalul exporturilor naționale la această specie (Marocico
1995).
În județul Harghita predominate sunt speciile de
rășinoase, care ocupă cca. 73% din fondul forestier al
județului, din care cea mai mare pondere o deţine molidul (Picea abies [L.] Karst.) – 65% din total, 89% din
rășinoase (Barbu & Barbu 1993).
Economia forestieră harghiteană exploatează resursele
locale de lemn și importă parțial anumite sortimente
de lemn, pe care le prelucrează în diverse produse finite
(case, mobilă, cherestea, bușteni, lemn de foc etc.).

2. Metoda ce lucru

Datele privind volumul de material lemnos exploatat și
prelucrat în Harghita au fost preluate din informațiile
publicate de Institutul Național de Statistică pentru perioada de studiu (2008-2016).
Datele privind firmele de exploatare și prelucrare a
lemnului au fost preluate din mai mute surse (Registrul Comerțului etc.). Au fost prelucrate datele
privind agenții economici care au operat în Harghita
în domeniul exploatării forestiere (cod CAEN 220) și
al celor din domeniul fabricării altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții (cod CAEN: 1623).
Datele au cuprins evoluția numărului de agenți, cifra lor de afaceri, numărul de angajați, profitul înregistrat etc.
În paralel au fost culese date despre evoluția exportului
și importului de bușteni și produse din lemn, respectiv
despre evoluția prețurilor acestora (Biroul Vamal de Interior Harghita etc.).

3. Rezultate
3.1. Observații privind comerțul produselor
lemnoase

Industria forestieră este o componentă importantă a
economiei județului Harghita. Din punct de vedere cantitativ, cele mai importante produse de export sunt sortimentele de cherestea și buștenii de molid. Partenerul
cel mai important în comerțul cu buștean este China,
printre destinatari se mai regăsesc şi Hong Kong, Libia ș.m.a. În trecutul apropiat Austria era un partener
important, dar ponderea sa s-a diminuat. În privința
importurilor, cel mai mare partener era Ucraina, de
unde importurile de buștean de molid au atins maxima de 45.000 mc1 în decembrie 2016. După ce Ucraina
a impus interdicția exportului de buștean industrial
reprezentanții din industria lemnului din Harghita
au găsit soluții pentru importul lemnului mai ales din
Belarus și Rusia. Volumul total importat se apropie de
300.000 m3, prin extrapolarea datelor existente2. S-a
încercat aprovizionarea cu bușteni din Serbia, Bosnia
Herțegovina, Cehia, dar aceste volume sunt mici.Exporturile de buștean de molid din România sunt nesemnificative, prețul buștenilor de la noi fiind în creștere.
Partenerii cei mai împortanți în care se exportă cherestea sunt Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită,
dar există parteneriate fiabile și cu Turcia, Liban, Iordania, Israel, Kuwait, China și Japonia. Importuri de cherestea și semifabricate s-au realizat din Polonia, Cehia,
Serbia, Ucraina, Croația; aceste importuri au atins cote
maxime în noiembrie-decembrie 2016 (200.000 m3).
Exporturile de cherestea de molid din județ se situează aproape la jumătate față de volumele înregistrate în
2015 și la o treime din maximele din 2013-2014.
Încă se exportă prea mult buștean de rășinoase, mai
ales molid, ceea ce aduce prejudicii însemnate economiei locale, prețul bușteanului de molid putând
fi de 4-5 ori mai mic decât a produselor finite. Acestă
diferență ar fi de ajutor pentru repunerea în funcțiune a

1 http://lemn.fordaq.com/news/specialreport.html, Industria lemnului performează. Statul o blochează si o denigrează !, 2017
2 http://lemn.fordaq.com/news/specialreport.html?pageNews=3, Analiza: destinatii de export, preturi si cantitati, balanta export/
import pe segmentul busteanului si cherestelei de rasinoase, 2017
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industrializării lemnlui în județ. Piața locală a lemnului de construcții și de mobilă sunt segmentele de piață
care au susținut piața rășinoaselor, chiar dacă prețurile
erau peste prețurile internaționale.

3.2. Utilizarea lemnului de molid

În decursul ultimelor decenii marile fabrici de prelucrare a lemnului din judeţul Harghita s-au închis, fapt ce a
favorizat exporturile de sortimente de lemn brut. Conform datelor de la Biroul Vamal de Interior Harghita4
date care se referă doar la ceea ce se exportă în ţări din
afara Uniunii Europene, coroborat cu datele de la I.N.S.
putem avea o situație a volumul sortimentelor de lemn
brut ce se exportă. Cea mai uzuală formă a sortimentelor de lemn brut exportat este bușteanul.
În anul 2012, prin Biroul Vamal de Interior Harghita
s-au exportat 3.700 m3 de buştean, în valoare de aproximativ 800.000 lei. În anul 2013, s-a exportat buștean
de peste 22.000 m3, de aproape 8 ori mai mult, cu valoarea totală depăşind suma de 5.800.000 lei. China este
ţara care cumpără cea mai mare cantitate de buşteni
din Harghita, dar printre destinatari se mai regăsesc şi
Hong Kong sau Libia.Conform datelor puse la dispoziţie
de Biroul Vamal de Interior Harghita, preţurile practicate la export au fost în medie de 240 lei/m3 la buştean.
Evoluția prețurilor de licitație la molid la Direcția Silvică
Harghita
Prețul de pornire a ținut pasul cu tendințele pieței de
molid (fig. 1), specie lemnoasă care are căutare mare în
zilele noastre.

Industria de prelucrare a lemnului şi fabricarea mobilei,
bazate pe materia primă locală, sunt activităţi industriale cu o tradiţie solidă în judeţul Harghita.
Conform datelor de la I.N.S. volumul de lemn de
rășinoase exploatat în judeţul Harghita a fost cuprinsă
între 787300 m3 și 1016400 m3 între 2008-2015.
Cantitatea de lemn de rășinoase exploatată din județ a
scăzut cu 29%, numărul firmelor active din domeniu a
scăzut cu 42%, iar numărul de salariați a scăzut cu 18%
în perioada mai sus menționată.
Bușteni. În procesul de exploatare forestieră, produsul
final îl reprezintă sortimentele de lemn brut. Astfel sortimentele de lemn brut devin marfă în procesul de vânzare–cumpărare, constituind baza pentru veniturile pe
care le oferă pădurea din punct de vedere economic.
Principalele sortimente de lemn brut de molid sunt
(Horodnic 2003):
»» lemn brut rotund pentru industrializare; lemnul
destinat industriei este prelucrat pe cale mecanică
în fabrici, în vederea obţinerii unor semifabricate
sau produse finite, când într-o primă fază se obţine
cherestea, furnire, lemn de rezonanţă pentru instrumente muzicale şi apoi diverse produse finite.
»» lemn rotund pentru construcţii şi utilizări speciale,
adică: bile, manele, prăjini, stâlpi;
»» lemn de steri rotund şi despicat pentru industria mecanică şi chimică (pentru celuloză și hârtie);
»» lemn de steri şi crăci pentru combustibil.
Până în prezent au fost aplicate în pădurile de molid din
Județul Harghita, metode specifice de exploatare a lemnului (Moskalik et al 2017): i) metoda sortimentelor de- Fig. 1. Prețul de pornire și prețul de adjudecare pentru molid, D.S. Harghita5
finitive la cioată; ii) metoda trunchiurilor şi catargelor;
iii) metoda arborilor; iv) metoda tocării lemnului.
Conform datelor de la Registrul Comerțului sub cod
CAEN 2203, Exploatare forestieră, în județul Harghita
sunt 157 agenți economici (tab.1).
Tab. 1. Agenți economici din Harghita cu activitatea de exploatare forestieră (28 iulie 2018)
Număr agenți economici
(nr.//%totHG*)
157

Cifra de afaceri
(mil lei/
mil.euro//%totHG)
185,7/ 42,2

Număr
angajați
(nr.//% totHG)
1156

Profit
(mil.lei/mil.euro
// totHG)
12,1/ 2,8

0,60%

1,97%

2,27%

1,75%

*ponderea din totalul pe județul Harghita

Valorificarea sortimentelor de lemn brut rezultat din exploatarea pădurilor din Județul Harghita

Fig. 2. Tendința variației diferenței dintre prețul de pornire stabilit de
ocolul silvic și prețul de adjudecare din urma licitației

3 http://www.topfirme.com/judet/harghita/caen/220/
4 http://informatiahr.ro/despre-exportul-de-busteni-din-harghita-si-din-tara-cat-va-suporta-resursa-silvica-din-judet-aceste-taieripentru-vanzarea-ca-bustean-i/
5 D.S. Harghita
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Prețul de adjudecare reflectă faptul că participanții la
licitațiile organizate de D.S. Harghita cunosc calitatea
molidului din zonă și și-au asumat prețuri mai mari
pentru a câștiga licitațiile. Totuși se pare că tendința
de creștere alarmantă a prețului de pornire respectiv
adjudecare s-a diminuat în ultimii ani (Molnár & Ignea
2017). Aceasta poate fi și din cauza efectului sistemului
Wood Tracking sau „Radarul Pădurii” adoptat și utilizat
din 1 ianuarie 2015, dată de la care operatorii economici sunt condiționați pentru participarea la licitații de
implementarea unui sistem prin care să prevină introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal.
Se constată o tendință de scădere a diferenței dintre
prețul de pornire și cel de adjudecare a lemnului de molid (fig. 2), chiar dacă tendința prețului de pornire este
o tendință crescătoare, ceea ce ne sugerează:
»» că piața nu mai suportă creșterea nejustificată a
prețului de adjudecare a lemnului pe picior,
»» că factorii participanți la licitație intră și licitează ordonat,
»» multinaționalele nu licitează sau licitează prin terți
locali și nu dau frâu liber prețului de adjudecare,

»» diferența dintre prețul final (rezultat din vânzarea
produsului final) și prețul de adjudecare a lemnului
pe picior, nu mai suportă creșterea nejustificată, de
dragul câștigării licitației, a prețului de adjudecare.
Lemnul pe picior ajunge ca buștean la firme de prelucrarea lemnului din județ la prețurile de achiziție (tab.
2). În perioada 2012-2106 prețul bușteanului de molid
a crescut de la 1,4 la 4 ori. Se observă o fluctuație mare
a prețurilor într-un teritoriu mic, dominat de molid.
Bușteanul de molid, ajuns în 2012 la firmele de prelucrare, a fost mai ieftin decât prețul de adjudecare a
arborilor de molid pe picior practicat de D.S. Harghita,
acest fapt fiind influențat de prețul mai mic practicat
de ocoalele silvice private și composesorate. E posibil ca
să fi ajuns pe piață buștean de molid din import (din
Ucraina ș.a.). În 2016 a fost consemnată o creștere față
de prețurile de adjudecare de la D.S. Harghita care se
datorează nevoii mari de buștean de molid pentru fabrica de cherestea din Reci, Covasna.
Cum poate fi suportată această creștere a prețului
bușteanului de molid ca materie primă? Răspunsul dat
de firmele prelucrătoare a fost creșterea prețului produsului final (tab. 2).

Tab. 2. Prețurile produsului final și metode de compensare aplicate
Producător de…

Preț achiziție buștean
molid 2012 (lei/m3)

Preț achiziție buștean
molid 2016 (lei/m3)

Creșterea prețului
bușteanului (%)

Creșterea prețului
produsului final (%)

Metode de compensare

Case din lemn Zona
Gheorgheni

180

260

144.44

10

Utilizarea resurselor firmei

Case din lemn Zona Ciuc

80

320

400.00

5

Minimalizare costuri, retehno-logizare cu
ajutorul băncii

Cherestea, Ghimeș, Valea Rece
Tâmplărie, Zona Gheorgheni, Izvorul Mureș
Binale, Zona Gheorgheni
Cherestea, Zona Gherogheni

140

300

214.29

10

Minimalizare costuri

100

400

400.00

10

Utilizarea resurselor firmei

270

400

148.15

10

180

400

222.22

2-3

Regăndirea flux tehnologic, minimalizare
costuri
Retehnologizare din resursele firmei, utilizarea mai rațională a materiei prime

Fig. 3. Datele I.N.S. privind produsele exportate
din județul Harghita
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Fig. 4. Exportul de lemn brut, cherestea, produse stratificate și alte produse din lemn din județul Harghita între 2016 aprilie și 2017 aprile
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debitat buşteni, se pot obţine sortimente de cherestea.
Sortimentele de cherestea sunt: scânduri, dulapi, grinzi,
rigle, şipci, margini și lăturoaie în condiţii de precizie şi
calitate așteptate.
Tab. 3. Agenți economici din Harghita cu activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului (28 iulie 2018)

Fig. 5. Importul de lemn brut, cherestea, produse stratificate și alte
produse din lemn de firmele din Județul Harghita între aprilie 2016 și
aprilie 2017

Exporturile sunt cantitativ mult peste importurile realizate de firmele din județ (fig. 4-5). În raportul din 3
martie 2014 a E.O.S.6, se amintește că: „(…) Fiecare m3
de buştean va genera venituri de 1.280 euro7 (faţă de
aproximativ 50 euro cât a costat buşteanul din Harghita exportat în afara UE) şi 372 euro valoare adăugată
în Europa – dacă este utilizat la obţinerea de produse
finite. De asemenea, prelucrarea a 1.000 m3 de buşteni
creează 10 oportunităţi de locuri de muncă, majoritatea
în zona rurală. Ca produse secundare, fiecare m3 de buştean procesat produce aproximativ 0,3 m3 tocătură, 0,1
m3 rumeguş şi 0,1 m3 scoarţă, toate acestea putând fi
folosite pentru producerea de energie regenerabilă sau
pentru procesarea lor în vederea obţinerii unor produse
cu valoare adăugată mai mare. (...) Prin urmare, nu trebuie să ne mire faptul că exporturile de răşinoase şi foioase din Europa sunt în creştere semnificativă, valoarea exporturilor de răşinoase dublându-se pe parcursul
anului trecut”. România împreună cu Franţa, şi Lituania, care deţin o cotă de aproape 80% din totalul exporturilor de buşteni de răşinoase din Uniunea Europeană,
au înregistrat rate de creştere foarte mari la export în
2013 – între 112% şi 355%, potrivit documentului citat.
„Conform datelor Eurostat, valoarea totală a buştenilor
exportaţi din Uniunea Europeană s-a dublat în decursul ultimilor 5 ani. Exporturile de buşteni de răşinoase
spre China şi India reprezintă 50% din valoare…”.
Cherestea. Producţia de cherestea de molid din județul
Harghita este serios afectată de starea acestor păduri,
care au suferit din cauza doborâturilor dese de vânt,
a rupturilor de zăpadă și vânt respectiv a vătămărilor
provocate de cervide (Simionescu et al 2012).
Procesul prelucrării mecanice a lemnului de molid cuprinde ansamblul de operaţii de la debitarea primară
(Spîrchez et al 2014), din catarge sau bușteni, până la
obţinerea de piese şi repere de o anumită formă, dimensiuni, precizie şi calitate. Prin debitarea pe gatere,
ferăstraie panglică sau pe ferăstraie circulare pentru

Număr agenți economici
(nr.//
%totHG*)
302

Cifra de afaceri
(mil lei/
mil.euro//
%totHG)
215,7 / 49

Număr
angajați
(nr.//% totHG)
1707

Profit
(mil.lei/
mil.euro
// totHG)
11,6/ 2,6

1,15%

2,29%

3,36%

1,67%

Conform datelor de la Registrul Comerțului sub cod
CAEN 16108, tăierea și rindeluirea lemnului, în județul
Harghita a fost efectuată de 302 agenți economici, care
au realizat profituri de 2,6 mil.euro (tab. 3).
Prin Biroul Vamal de Interior Harghita în anul 2012
s-au exportat aproximativ 40.000 m3 de sortimente de
cherestea, în valoare de aproape 28,3 mil.lei. În 2013
volumul de sortimente de cherestea exportată în afara
Comunităţii Europene a fost de peste 65500 m3, valoarea fiind de peste 44 mil.lei. În 2013 exportul de sortimente de cherestea din judeţ a fost de cinci ori mai
ridicat decât exportul de produse finite din lemn, ceea
ce înseamnă o pierdere potențială importantă a valorii
adăugate (cu efect asupra locurilor de muncă și profitului).
Conform datelor puse la dispoziţie de Biroul Vamal de
Interior Harghita, preţurile practicate la export la cherestea de rășinoase au fost în medie de 696 lei/m3.
Conform datelor obținute de la firmele de prelucrarea lemnului care utilizează sortimente de cherestea
de molid, se poate observa că, în perioada 2012-2016,
prețul sortimentelor de cherestea a avut o creștere
diferențiată în funcție de produsul finit rezultat (tab. 4).
În perioada 2012-2106 prețul cherstelei de molid indiferent ce tip de prelucrare e utilizat a crescut, de la
1,2 la 1,6 ori. Se observă o fluctuație mare a prețurilor,
chiar dacă fabricile producătoare se află în zonă favorabilă accesării materiei prime de molid pentru sortimente de cherestea. Asistăm la o creștere a prețurilor
de achiziție ceea ce probabil se datorează nevoii mari
de materie primă ca buștean de molid a marilor unități
prelucratoare (fabrica de cherestea din Reci – Covasna,
fabrica de plăci aglomerate din Reghin, fabrica de OSB
din Brașov).
Această creștere a prețului sortimentelor de cherestea
de molid ca materie primă a avut efect asupra creșterii
prețului produsului final și luarea de măsuri suplimentare de finanțare și reducerea costurilor de producție
(tab. 4). Utilizarea resurselor firmei este o variantă des
întâlnită ca și modalitate de compensare, dar aceasta
nu poate să fie o modalitate durabilă în timp.

6 European Organisation of the Sawmill Industry, http://www.eos-oes.eu
7 http://www.asociatiaforestierilor.ro/comisia-de-atestare/28-buletin-informativ/117-raport-eos-referitor-la-industria-forestierdin-europa
8 http://www.topfirme.com/judet/harghita/caen/1610/
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Tab. 4. Prețurile produsului final și metode de compensare aplicate
Producător de…
Mobilier Zona Odorhei
Case din lemn Zona
Gheorgheni
Case din lemn Zona
Ciuc

Preț achiziție cherestea
2012 (lei/m3)
Verde
Uscat
550
500

Binale, Zona Odorhei
Tâmplărie, Zona Gheorgheni, Izvorul Mureș
Jucării, Zona Odorhei
Mobilier, Zona Odorhei
Jucării, Zona Cristuru
Secuiesc

Preț achiziție cherestea
2016 (lei/m3)
Verde
Uscat
700

450

700

127

10-12

Credite de la bănci

140

10

Utilizarea resurselor firmei
Minimalizare costuri, retehnologizare
Retehnologizare, achiziții mai
chibzuite, utilizarea rațională a
lemnului

123

5

550

800

145

5-10

800

156

6-10

Utilizarea resurselor firmei

1000

167
136

10
0

700

136

15-20

Utilizarea resurselor firmei
Utilizarea resurselor firmei
Retehnologizare, resurse umane
productive

700

550

600
500

680
550

Tab. 5. Firme din Harghita care se ocupă cu fabricarea altor elemente
de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții (28 iulie 2018)
Număr agenți
economici
(nr.//
%totHG*)

Cifra de afaceri
(mil lei/
mil.euro//
%totHG)

Număr
angajați
(nr.//% totHG)

Profit
(mil.lei/
mil.euro
// totHG)

148
0,56%

140/ 31,8
1,49%

1299
2,56%

11,1 / 2,5
1,6%

Case din lemn. Casa din lemn este un tip de construcţie pentru clăriri publice și private care asigură un confort sporit și un grad mare de reducerea consumului de
energie. Dintre tipurile de case din lemn fabricate în
județul Harghita, amintim:
-Case din bușteni suprapuse (case din buștean calibrat)
sunt executate din lemn de molid rotund, semi-rotund.
Este un tip de construcţie tradiţional, foarte apreciat
pentru aspectul natural şi călduros. Tehnologia de construire din bârne de lemn este una specială, necesitând
o atenţie deosebită. Piesele componente sunt atent alese, conferind structurii atât un aspect masiv, cât şi unul
rustic, deosebit de plăcut. Caracteristicile caselor din
bârne de lemn de molid sunt: aspectul estetic, folosirea
optimă a materialului lemnos, durabilitate, timpul redus pentru prefabricarea și punerea în operă a structurii, prețul competitiv și confortul termic ridicat. O casă
din lemn de 100 de metri pătraţi poate să coste, gata
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Metode de compensare a creșterii
prețului materiei prime

800

Producţia sortimentelor pe bază de lemn de molid, ca şi
consumul acestora a înregistrat creşteri semnificative
în ultimile decenii. În proporţie de peste 25% lemnul
recoltat anual din păduri se foloseşte pentru producţia de cherestea (Brenndorfer & Zlate 1990). Totodată
ponderea lemnului pentru hârtie şi diferite tipuri de
ambalaje este într-o continuă creştere (Borz et al 2013,
Boriaud et al 2013).
În Harghita sunt 148 firme care au ca obiect de activitate (codul CAEN 1623) fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții, care au avut, un
profit de 2,5 mil.euro (tab. 5).

www.litarh.ro

Creșterea prețului
produsului final (%)

650

3.3. Valorificarea superioară a lemnului de
molid

9

Creșterea prețului
de achiziție (%)

de locuit, 30.000-40.000 de euro, fără fundaţie, iar una
„la roşu”, la 18000-20000 euro. Preţurile sunt însă variabile în funcţie de cerinţele clientului. Consumul de
material lemnos este de aproximativ 0.25-0.3 m3/m2.
»» Construcții din bușteni sau bârne semi-rotunde sunt folosite, de obicei, pentru a crea un aspect de casă din
bârne rotunde. Buștenii în secțiune au interiorul
drept, iar exteriorul ușor rotunjit. Sistemul de îmbinare în cant poate să fie cu nut și feder simplu sau
dublu, mult utilizat pentru beneficiul în protecția
termică și închidere ermetică. Casele au un aspect
rustic al exteriorului și suprafață plană în interior.
Ca avantaj funcțional față de casele din bușteni rotunzi, se creează un spațiu de izolație între bârnele
semirotunde de exterior și cele de interior. Prețul pe
metru pătrat la astfel de construcții diferă de la beneficiar la beneficiar conform cerințelor, dar un preț
pe mp „la roșu” ar fi de 310 euro/mp.
Aceste două tipuri de construcții din bușteni se mai
execută și din materiale încleiate tip Glulam și profilate,
ce poate fi o soluție la criza de buștean.
»» Construcții din lemn chertat sau din bârne rectangulare profilate de secțiuni mici se folosesc pentru
construcții mici gen căsuțe de gradină sau pentru
spații de joacă pentru copii, iar cele de secțiuni mai
mari de 150 mm monobloc sau din lemn lamelar sunt
extrem de elegante, fiind folosite pentru restaurante, expoziții și case de vacanță. Grinzile cu secțiune
dreptunghiulară sunt cele mai des utilizate, datorită
sistemului nut și feder, astfel sunt ușor de montat și
prezintă capacitate portantă bună.
»» Construcție din lemn cu structura tip framing adică
structură din elemente elastice şi pereţi stratificaţi,
alcătuite din lemn masiv. Sunt cunoscute și sub denumirea de “case americane”, „case canadiene” sau
„case tip sandwich”, la care structura de susținere
este asigurată de un sistem mixt de grinzi masive din
lemn de molid și de câtre pereții portanți prefabricati
(panouri tip sandwich). Aceste construcții din lemn
tip framing9 asigură toate condițiile de confort și
siguranță cu costurile mai reduse. 90% din perioada
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de fabricație se execută în fabrică și restul (transportul și montajul) la fața locului. Aceste construcții se
întrețin bine în timp, nu necesită costuri suplimentare foarte mari și pot fi executate de beneficiar.
Structura de tip framing este atât de răspăndită în
spațiu și în timp datorită avantajelor ce le are:
»» consum redus de material lemnos, în medie 0,1-0,2
m3/m2 de perete din lemn și implicit greutate redusă
și cost redus,
»» rezistență ridicată la seisme – sunt structuri cu comportare elastică, care evită concentrările de eforturi,
»» confort fonic ridicat,
»» rezistența termică sporită de aproximativ 4 mpK/W
care este de aproape de trei ori mai eficientă ca
rezistența minimă de 1,5 mpK/W, rezistența minimă standard din România10,
»» fiabilitate în exploatare,
»» sunt produse ecologice, din punctul de vedere al
energiei consumate și al cantității de dioxid de carbon degajat pentru procesul de construcție.
Proiectarea și execuția acestor construcții trebuie să se
facă conformitate cu normele europene EUROCODE 5
și EUROCODE 8, astfel obţinându-se o rezistenţă mare
la foc şi calamităţi naturale, precum şi o perioadă lungă
de exploatare.
Structura acestor construcții (pereţii interiori și exteriori, planșeul) se realizează din dulapi și grinzi din lemn
de molid. Structura din lemn este placată cu plăci de
OSB11 în fabrică. Umplerea golurilor dintre structură și
OSB se va face cu un material izolant care are rol dublu,
de izolator fonic și termic. Pe interiorul structurii este
aplicată o folie de protecție a izolației împotriva vaporilor de apă. Toată structura de rezistență din lemn trebuie bine solidarizată cu profile metalice prefabricate.
Costul mediu este de 170-230 euro/m2 pentru structura
“la roșu”, exclusiv fundațiile din beton. Mai multe firme producătoare de case din lemn din județul Harghita
folosesc mașini unelte specializate (Hundegger12), de la
producătorul care a conceput tehnologia de prelucrare
automată, pe mașini unelte cu comandă numerică, a
lemnului de construcție.
Binale. Ferestrele și ușile sunt elemente de construcție
fabricate mai ales din lemn, care trebuie să asigure iluminarea și ventilarea naturală a încăperilor, accesul în
clădire precum și legătura pe orizontală între diferite
încăperi ale construcțiilor. Realizarea ușilor și ferestrelor caracterizează lucrările de tâmplărie care se execută
în ateliere și fabrici speciale. În topul firmelor cu codul
CAEN 1623 din România, după cifra de afaceri, care

este însumată la 1,2 miliarde de lei, din județul Harghita regăsim trei firme în primele 1513. Numărul de
angajați variază de la 136 de angajați cel mai mult, până
la 1 angajat, cel mai puțin.
Mobilă. Industria mobilei din județul Harghita este caracterizată de un potențial de resurse ridicat, coroborat
cu tradiția meșteșugului prelucrării lemnului. Mobila
produsă pentru piețele externe și interne înglobează creativitatea producătoriilor transpusă în realitate
prin tehnologii moderne aplicate lemnului recoltat din
județ. Bazate pe valorificarea materiei prime locale
fabricarea mobilierului are o tradiție solidă în județul
Harghita. De-a lungul timpului, acestă industrie s-a
dezvoltat continuu, având ca unul din factorii decisivi
care a contribuit la dezvoltare, existența instituțiilor
din învățământul preuniversitar cu profil de prelucrare a lemnului, care au format specialiști bine pregătiți
în aceste domenii. Astăzi, acest sector economic antrenează 5,29%14 din forța de muncă din județ și realizează împreună cu industria de prelucrare a lemnului
16,6% din exporturile regionale,respectiv 7,4% la nivel
național15.Societățile comerciale din domeniul mobilei
produc 2,71% din cifra de afaceri a firmelor active din
județul Harghita, respectiv 2,19% din profitul total.În
2012, din judeţul Harghita au fost exportate produse finite din lemn – „mobilă şi altele (construcţii prefabricate din lemn, uşi, ferestre, panouri, diverse articole din
lemn)” – în valoare de peste 10,133 mil.lei16. În 2013
exportul de produse finite din lemn a scăzut cantitativ
dar a crescut valoric la 10,325 mil.lei, probabil pe fondul creşterii semnificative a exportului de buştean şi
cherestea. Exporturile de lemn prelucrat și de mobilier
în 2013 a fost de 34% din totalul exporturilor județene.
Lemn stratificat. Acest tip de produs finit sau semifabricat se obține prin suprapunerea și lipirea prin
presare a mai multor straturi, în număr impar și de
aceeași grosime, de lemn (Giurgiu 2011). Straturile sunt
obținute prin debitarea radială a lemnului, iar adezivul
folosit este rezistent la apă (Delbeck et al 2015). Miezul
sau stratul de mijloc de obicei este din lemn de calitate
inferioară față de fețele produsului.
În județul Harghita stratificatele se fabrică din lemn
de molid, având forma de bare de 6000 mm lungime
și următoarele secțiuni uzuale: 72x86, 72x115, 48x115,
96x86 și 96x115 mm cănd sunt produse din lemn îmbinat în dinți pe lungime și bare de 3000 mm lungime cu
formate uzuale 72x86, 72x115, 48x115 mm, produse
din lamele continue.
Prețul stratificatelor e calculat la metru liniar sau metru
cub și variază înre 26 și 38 de lei cu tva pe metru liniar.

10 Standardului de Execuție APROCOR
11 Oriented Strand Board, format din așchii din lemn care în timpul procesului de producție se aliniază in direcții diferite, lipite între
ele cu adeziv organic și cu rășini melamnice.
12 http://www.dulgher.ro/tehnologia/prelucrarea/hundegger/index.html#04a2de9c260b28f05
13 https://www.topfirme.com/caen/1623/cifra-de-afaceri/ vizitat în 13.11.2017.
14 https://www.topfirme.com/judet/harghita/caen/3109/
15 http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Analiza%20sectorului%20silvicultura,%20lemn,%20mobila_efspqb.pdf
16 http://informatiahr.ro/despre-exportul-de-busteni-din-harghita-si-din-tara-cat-va-suporta-resursa-silvica-din
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Lemn lamelat încleiat – GLULAM17. Lemnul lamelat încleiat este un material de construcţie modern, alcătuit
dintr-un număr de lamele din lemn îmbinate și lipite cu
adeziv cap la cap până la lungimea dorită. Acest produs
finit poate fi folosit pentru diferite tipuri de structuri,
cum ar fi grinzi, cadre, poduri, stâlpi etc. Glulam-ul este
un material flexibil, cu o serie de caracteristici care îl
recomandă a fi utilizat pentru producția elementelor
structurale în aproape toate tipurile de construcții. Materialul principal utilizat la fabricarea glulam-ului este
lemnul de molid prelucrat în formă lamelară. Lemnul
lamelat încleiat se poate modela, se poate ajusta dimensional, secțiunea transversală putându-se adapta după
cerințele rezultate din calculele de rezistență, are o
rezistență bună la umiditate și coroziune, are o capacitate portantă mare, se comportă foarte bine la mișcări
seismice, rezistă la foc, este estetic și susține creativitatea arhitecturală (Furdui 2009).
Lambriuri și podele. În județul Harghita din lemnul
de molid se produc lambriuri și podele de interior. Aceste produse sunt destinate a spori confortul caselor coroborat cu aspectul vizual plăcut (Cismaru et al 2015).
Prețul lambriului variază de la un producător la altul,
de la 10 la 25 lei/mp plus TVA.
Bricheți și peleți. Creșterea continuă a dezvoltării societăţii umane (Grîu 2014), cât şi creşterea continuă a
cererii de energie a condus la noi idei în producerea şi
asigurarea necesarului de energie (Gaber et al 2014). Un
factor important în noile viziuni este poluarea mediului, care a impus revenirea la biomasa lemnoasă ca sursă
de producere a energiei, care poate asigura necesarul de
energie a populaţiei la un preţ redus (Scarlat et al 2011).
Biomasa lemnoasă face parte din categoria resurselor
regenerabile de energie, este o sursă combustibilă neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 în natură şi
se găseşte sub diferite forme în cantitate mare în natură (Dutcă et al 2010).
Biomasa lemnoasă descrisă în normativul SREN 149611 e asigurată din producţia forestieră: lemn, deşeuri
din tăierea lemnului, rumeguş, aşchii, coajă etc., rezultate din exploatarea şi curăţarea pădurilor. Biomasa
lemnoasă provine din lemnul rezultat în urma tăierii
coroanelor arborilor, ce nu poate fi utilizată industrial,
din cantităţile de lemn care urmează a fi prelucrat, din
păduri şi prelucrarea lemnului etc. (Gavrilescu 2008,
Brad et al 2010).
Conţinutul de umiditate poate varia între 20-55% faţă
de masa uscată a materialului pentru lemn de foc, sau
la umidităţii mai mici de 10% pentru peleţi şi brichete
(Szmutku et al 2015). Caracteristicile fizice cât şi compoziţia chimică a biomasei acţionează asupra calităţii
materialului lemnos utilizat drept combustibil solid.
Caracteristicile biomasei utilizată drept combustibil diferă de la o specie la alta și chiar de partea din arbore

folosit. Puterea calorifică creşte odată cu creşterea conţinutului de lignină18. La molid lignina este în proporție
de 33%.
Brichetele şi peleţii din biomasa lemnoasă sunt produse
superioare obţinute din lemn mărunţit, obţinuţi prin
comprimare şi fără aditivi suplimentari. Importanţa
utilizării lor faţă de lemnul masiv de foc se datorează
faptului că produsele sunt uscate la 10% umiditate şi
îşi păstrează această umiditate constantă până în momentul utilizării, datorită ambalajelor de polietilenă
în care sunt păstrate. Peleţii se obţin prin mărunţirea
biomasei lemnoase în formă de rumeguş, aşchii, crengi
şi presarea prafului astfel obţinut printr-o matriţă. Brichetele se obţin prin presarea rumeguşului amestecat
cu resturi în forma de aşchii, ramuri cu ajutorul unei
prese cu piston sau cu şurub. Prin peletizare sau prin
brichetare densitatea produsului creşte la 600-700 kg/
m3 la peleți și 900 kg/m3 la bricheți, iar puterea calorifică la peste 17 MJ/kg (Spîrchez et al 2014). Peleții din
lemn sunt ușor de stocat și folosit, fiind de dimensiuni
mici și uniforme. Principalul avantaj rezultat din folosirea peleților este producerea de energie calorică mai
ieftină decât cea obţinută din combustibili fosili, regenerabilă, şi faptul că se eliberează emisii de dioxid de
carbon mai mici, afectând mai puțin mediul ambiant.
Prețul mediu al peleților (netoreafiați – torefiați), este
de 2,6-2,7 euro/kg.
România este o țară exportatoare de peleți, și nu sunt
raportate importuri (Thrän et al, 2017). Actualmente în
România doar 7 producători sunt certificați ENplus19
și ei produc cam 80% din totalul de peleți (Borz et al
2013). Producătorul cu cea mai mare capacitate din țară
este din Harghita.În județ, bricheții se produc din resturile de la prelucrarea lemnului, bricheți din molid, fag,
stejar în formă rotundă sau pătratică (RIUF). Prețurile
bricheților de molid sunt mai mici (500 lei/t), față de
stejar (600 lei/t) și fag (900 lei/t).
Prin folosirea pentru încălzire a bricheților, se reduce
costul cu până la 50% față de folosirea lemnelor de foc,
eficiență rezultată din diferența de densitate și putere
calorică între lemnul de foc și brichete (680-740 kg/m3
lemn de foc uscat, 900 kg/m3 la brichete). Totodată și
modul de ardere diferă, brichetele ard mocnit o perioadă de timp mai lung, mărind eficiența energetică a sobelor față de lemnul de foc uscat care ard cu foc deschis
și în timp scurt (Coşereanu et al 2015).
Conform I.N.S.S.E., ca sursă de energie, în România
s-au utilizat 15.066 mii tone lemn de foc (inclusiv biomasă) în 2015 și 15.352 mii tone în 2016.
Valorificarea cojii. Coaja se deosebește de lemn atât
prin structura anatomică / morfologică cât și prin
compoziția chimică (Petrovici & Popa 1997). Coaja la
molid reprezintă (în momentul valorificării), în medie,
12% din volumul total al lemnului.

– judet-aceste-taieri-pentru-vanzarea-ca-bustean-i/
17 prescurtare de la glued laminated timber
18 http://www.inma.ro/Pagina_web_NUCLEU/fabricatie_peleti_agripeleti/PN_09_02_03.htm
19 http://www.enplus-pellets.eu/
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importante cantități de substanțe extractibile. Apa rece
sau caldă sau soluțiile diluate de hidroxizi alcalini extrag
An
Vol.
Vol.Cj
M.Cj.u
M.Cj.v
cantități mai mari de substanțe chimice. Substanțele
lipofile (grăsimi, sterol, terpene) se extrag cu solvenți
(m3)
(kg)
(kg)
(kg)
precum eterul etilic, diclormetalul. Substanțele hidrofi2008
904596
108552
46677154
91291828
le (taninuri, flavoane, coloranți) se extrag cu apă sau cu
2009
680405
81649
35108898
68666473
alți solvenți polari. Coaja mai conține hidrați de carbon
(hexozane
și pentozanele, suberina și alte triterpene)
2010
692865
83144
35751834
69923936
și monozaharide (glucoza, arabinoza, xiloza, galactoza,
2011
688320
82598
35517312
69465254
manoza). Coaja mai conține substanțe minerale sub formă de săruri anorganice ca oxalați, silicați, fosfați. În
2012
641779
77013
33115796
64768337
aceste săruri minerale predomină o serie de elemente
2013
743417
89210
38360317
75025644
de bază (Na, Mg, Fe, B, Mn, P, K, Ca) (Kotilainer et al
2000).
2014
719298
86316
37115777
72591554
În literatura de specialitate și în practică s-au descris și
2015
700697
84084
36155965
70714341
folosit metode de posibilitate a valorificării superioare
2016
719298
86316
37115777
72591554
a cojii prin obţinerea compostului pentru agricultură,
prin producerea plăcilor termoizolante şi fonoizolante
Total
6490675
778881
334918830
655038921
etc.
(Avădanei et al 2009, Fara et al 2010, Lucaci et al
med
721186
18649873
54997653
72782102
2011, Dincă et al 2012).
ab.st
74508
19282724
19195171
7519318
Volumul de lemn valorificat dintr-un arbore (Horodnic
2003) de molid, înscris în actul de punere în valoare, inVol: volum, Cj: coajă; M: masă, u*-uscată, v-verde
clude volumul trunchiului cu coajă şi al crăcilor cu diaCantități foarte mari de coajă se obțin în procesul de metrul mai mare de 5 cm. Deci în prețul de adjudecare
exploatarea și prelucrare a lemnului (tab. 6). În procesul este inclus și prețul cojii.Unul din mari prelucrători de
de industrializare coaja este considerată un deșeu care buștean de rășinoase din zona Toplița, care prelucrează
trebuie manageriat corespunzator prevederilor legale. anual 30000 m3 de buștean de molid și brad, în linia
În prezent, aceste cantități enorme de subprodus vege- de prelucrare are inclus și un agregat de decojit bușteni.
tal secundar nu sunt valorificate la potențialul maxim Ei valorifică pentru foc coaja rezultată și colectată, la
(Feng et al 2013, Kain et al 2015, Abdelaziz et al 2016). prețul de 65 lei/ms. Un alt producător pentru decojire
O cale de valorificare ar fi pentru prelucrare chimică (în utilizează unelte manuale sau presiunea apei, iar coaja
industria celulozei și hârtiei). Coaja lemnului de molid nu este valorificată ci depozitată în gropi săpate în păse caracterizează prin conținut mai ridicat de substanțe mănt.
chimice secundare extractibile (31% celuloză, 34% lig- 3.4. Analiza valorii adăugate oferite de
nină, 10,7% pentozane, respectiv 32% substanțe ex- prelucrarea lemnului de molid în diferite
tractibile în apă etc.).
produse finite
Conținutul de celuloză este mai mic în coajă comparativ Prelucrarea lemnului în județul Harghita de a lungul
cu lemnul de ramuri și tulpină, iar restul de componenți timpului îmbina tradiții locale și curentele moderne
chimici cresc (tab. 7).
pentru a face față cerințelor crescute a pieței interne și
de
avantajele piețelor externe. Plus valoarea obținută
Tab. 7. Compoziția chimică a părților arborilor de molid
prin vânzarea produselor finite din lemn este în avanComponente
Tulpină
Ramuri
Coajă
tajul producătorului, angajaților și a întregii zone. Deci
prelucrarea lemnului înseamnă venit, locuri de muncă,
Celuloză
59,3
44,8
30,6
venituri la buget, bioenergie, valoare adăugată și valoaLignină
28,1
34,5
34,0
re socială pentru cetățeni.
Pentozane
9,5
12,9
10,7
Comisia Europeană20 a estimat că valoarea adăugată a
Total
96,9
92,1
75,4
producției industriilor forestiere în Europa este de 134
miliarde
euro. Totodată industriile forestiere au un conSE H2O
1,2
6,7
31,7
sum total de bușteni de 360 milioane m3, echivalent în
SE NaOH1%
37,7-39,5
cherestea, deci 1 m3 de buștean generează venituri de
Cenușă
0,2
0,4
4,3
1280 euro (372 euro valoare adăugată). Deasemenea,
prelucrarea a 1000 m3 de bușteni crează sau menține
Cantitatea de celuloză în coajă este în proporții mai scă- 10 locuri de muncă. Totodată fiecare m3 de buștean
zute, astfel încât nu poate fi utilizată eficient la fabrica- prelucrat produce aproximativ 0,3 m3 tocătură, 0,1 m3
rea celulozei. Coaja conține o cantitate mare de lignină, rumeguș și 0,1 m3 scoarță, toate acestea putând fi folocare diferă însă chimic și structural de cea din lemn (lig- site pentru producerea de energie regenerabilă sau pennina din coajă conține mai multe grupe carboxil și mai tru produse cu valoare adăugată mai mare (tab. 8).
puține grupe metoxil). Coaja arborilor de molid conține
Tab. 6. Cantitatea de coajă de molid recoltată în Hargita

20

http://www.asociatiaforestierilor.ro/anunturi/117-raport-eos-referitor-la-industria-forestier-din-europa
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Tab. 8. Valoarea adăugată a lemnului de molid în cherestea sau alte tipuri de produse finite
Preț adjudecare
arbore pe picior
(lei/m3)
269,61

Preț buștean, la
gater (lei/m3)
380-400
Preț buștean
calibrat
(lei/m3)
1300
Preț podea 40
mm
(lei/mp)
55+TVA
Preț de casă din
buștean calibrat
(lei/m2)
4000+TVA

Preț cherestea
verde (lei/m3)

Preț șipci pentru
țigle (lei/ml)

750-850
1.5 + TVA
Preț grindă sub 4
Preț grindă
m lungime
> 4 ml (lei/m3)
(lei/m3)
750+TVA
850+TVA
Preț cherestea îm- Preț cherestea îmbinată de 24 mm binată de 48 mm
(lei/m3)
(lei/m3)
1300+TVA
1100+TVA
Preț de casă din
grinzi
Mobilă
(lei/m2)
3* costul materiei
2900+TVA
prime+TVA

4. Concluzii

Cantitatea de lemn de rășinoase exploatată din județ a
scăzut cu 29%, atrăgând scăderi semnificative ale numărului firmelor active din domeniu și a numărului de
salariați în perioada 2008-2016.
În această perioadă, prețul lemnului de molid scos la
licitație a ținut pasul, cu tendințele pieței mondiale.
Prețul de adjudecare a masei lemnoase a crescut constant, dar cu o rată mai mare față de prețul de pornire,
astfel încât diferența dintre acestea s-a micșorat treptat.
Deschiderea de noi intreprinderi mari de prelucrarea
lemnului în județele limitrofe a condus la o concurență
sporită asupra materiei prime. Lemnul de buștean
a ajuns la firmele de prelucrarea lemnului din județ
la prețuri de 1,4 la 4 ori mai mari. Creșterea prețului
de adjudecare a lemnului a atras după sine creșterea
prețurilor în întregul lanț de prelucrare.
Piața locală a lemnului de construcții și de mobilă sunt
segmentele de piață care au susținut piața rășinoaselor,
chiar dacă prețurile au fost foarte ridicate. În perioada
2012-2016 prețul cherestelei de molid indiferent la ce
tip de prelucrare e utilizat a crescut de la 1,2 la 1,6 ori.
Exporturile de cherestea de molid din județ se situează aproape la jumătate față de volumele înregistrate în
2015 și la o treime din maximele din 2013-2014. Încă
se exportă mult buștean de molid, cu plus valoare mică
(prețul bușteanului de molid poate fi de 4-5 ori mai mic
decât al produselor finite).
Firmele prelucrătoare din Harghita și-au diversificat
produsele (case de lemn, mobilă, binale, lambriuri și
podele, bricheți și peleți, cherestea, bușteni, lemn de
foc etc.) și au crescut prețul produselor finite pentru a
compensa creșterea prețului materiei prime.
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Abstract

Some aspects of spruce wood processing in Harghita County (Romania)
The quantity of resinous wood exploited in the county decreased by 29%, attracting significant decreases in the
number of active companies in the field and the number of employees in the period 2008-2016.
During this period, the price of spruce timber auctioned has kept pace with world market trends. The price
of timber adjudication has increased steadily, but at a higher rate than the starting price, so the difference
between them has gradually diminished. The opening of new large wood procesing companies in neighboring
counties has led to increased competition on raw materials. Log wood has reached the wood procesing firms
in Harghita at prices 1.4 to 4 times higher. The increase in the price of timber adjudication has led to price
increases throughout the processing chain.
The local timber and furniture market are the segments that supported the conifer wood market, even if the
prices were very high. In the period 2012-2016, the price of spruce timber, regardless of the type of processing
used, has increased from 1.2 to 1.6 times.
The exports of spruce timber are close to half the volumes registered in 2015 and a third of the 2013-2014
peaks. A lot of spruce logs are still being exported, with small capital gain (the price of the spruce log can be 4-5
times lower than the finished products).
Wood processing companies from Harghita have diversified their products (wooden houses, furniture, binals,
wall panels, briquettes and pellets, timber, logs, firewood, etc.) and have increased the price of finished products
to offset the increase in raw material prices.
Keywords: conifers, wood processing, wood market, trends, capital gain, price evolution.
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Personalități ale silviculturii

OMAGIU MARELUI ÎNAINTAȘ MARIN DRĂCEA,
CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 85 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SILVICE DIN ROMÂNIA
ROMICĂ TOMESCU
Marin D. Drăcea s-a născut la 14 octombrie 1885, în satul Izvoru din actualul judeţ Ilfov, ca fiu al lui Dumitru
şi al Ioanei Drăcea, ţărani gospodari, a căror familie s-a
mărit cu încă şase copii după naşterea lui Marin.
Primele trei clase primare le-a făcut în satul natal. A patra clasă primară și prima clasă gimnazială le-a absolvit
în Giurgiu, după care a urmat cursurile la liceele Matei
Basarab şi Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Pasionat de
matematică, a urmat secția reală, deși excela și în partea umanistică. Studiul limbilor străine îl pasiona tot
atât de mult ca și literatura.
În toamna anului 1905, după bacalaureat, s-a înscris la
Școala Superioară Silvică de la Brănești. S-a clasificat
primul la examenul de admitere și a absolvit-o în anul
1910 cu un deosebit succes, fiind reținut ca asistent universitar la Catedra de silvicultură, exploatarea pădurilor şi
amenajări forestiere.
În toamna anului 1912, i s-a acordat un concediu de
studii pentru specializare în Germania. A valorificat
această oportunitate şi s-a înscris pentru doctorat la
Universitatea din München cu tema ,,Contribuțiii la
cunoașterea salcâmului din România, cu o privire specială
asupra culturii sale din Oltenia”.
Incepând din anul 1914 a fost mobilizat şi trimis pe
front, unde în 1916, a căzut prizonier la armata germană şi trimis într-un lagăr. Acest lucru a amânat susţinerea tezei de doctorat.
Întors de pe front, în perioada 1919-1920 a lucrat în
administrația silvică, ocupând funcţia de șef al Ocolului silvic Țigănești.
În ianuarie 1923, a susţinut teza de doctorat şi a obținut
titlul de doctor cu calificativul ,,Summa cum laude”. În
acelaşi an, Marin Drăcea a fost numit profesor titular la
Școala Politehnică din București – Secția Silvică, poziţie
pe care a ocupat-o până în anul 1946.
După succesul repurtat în urma susţinerii tezei de doctorat, i s-a oferit o bursă de către Fundaţia Rockefeller
din SUA, ocazie cu care, timp de un an, a efectuat cercetări la Universitatea Yale şi la câteva staţiuni silvice
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experimentale din state americane. Intors în ţară, şi-a
continuat activitatea didactică.
Cunoscut ca profesor şi distins cercetător ştiinţific în
domeniul silviculturii, în anul 1930, Prof. Marin Drăcea a fost numit director general la Casa Autonomă a
Pădurilor Statului (CAPS).
Noua funcţie dobândită, viziunea, perseverenţa și capacitatea sa de a convinge autorităţile vremii l-au ajutat să pună bazele instituţionalizării cercetării silvice
prin înfiinţarea succesivă a unor structuri în cadrul
CAPS şi să contribuie decisiv la înfiinţarea Institutului
de Cercetări și Experimentaţie Forestieră (ICEF), prin
transformarea unui Oficiu de studii din cadrul CAPS,
în anul 1933. Odată cu înfiinţarea ICEF-ului și trecerea
lui în subordinea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Prof. Marin DRĂCEA, pentru a se putea dedica
cercetării ştiinţifice, a părăsit conducerea CAPS-ului şi
a preluat funcţia de director al Institutului, pe care a
păstrat-o timp de doisprezece ani.
Un an mai târziu, în 1934, Marin Drăcea a fost ales
președinte al prestigioasei societăți ,,Progresul Silvic”. A
deţinut această funcţie până în anul 1944, şi a reuşit,
prin directa şi competenta lui implicare, prin dezbaterile profesionale organizate cu regularitate, să găsească
soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta sectorul forestier în acea perioadă.
Marin Drăcea a ocupat şi alte funcţii/demnităţi importante în anul 1939: secretar al Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor (în mandatul de ministru al lui Gheorghe
Ionescu-Șisești) şi ulterior senator (fără să fie înscris în
vreun partid politic). Totodată, anterior perioadei comuniste, a avut calitatea de membru al Societatii Forestiere Finlandeze din Helsinki (1934), membru fondator
al Academiei de Ştiinţe (1935), membru al Societăţii
Forestierilor Americani din Washington, membru al
Academiei de Agricultură (1944), membru al AGIR ş.a.
Rămas fidel valorilor creştine, dobândite prin educaţie
şi apărător al intereselor naţionale, Prof. Marin Drăcea
a devenit indezirabil pentru regimul de import instalat după 23 august 1944, motiv pentru care a fost
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marginalizat cu brutalitate. Mai întâi, a fost înlăturat
de la conducerea ICEF (în ianuarie 1946) pentru ca un
an mai târziu să fie înlăturat şi din învăţământul silvic
superior, prin pensionare forţată, la vârsta de 62 de ani.
Totodată, i-a fost anulat dreptul de a publica lucrării
ştiinţifice, acestea fiind considerate ca nealiniate la
noile doctrine politice.
S-a stins din viaţă la 14 iunie 1958, la vârsta de 73 de
ani.
Încă din şcoala primară, Marin Drăcea s-a dovedit un
elev eminent. A obţinut o bursă care îi asigura cazarea
la internat si scutirea de taxe şcolare, reuşind astfel să
urmeze cursurile liceale la Bucureşti. In liceu a dovedit
aptitudini deosebite pentru matematică şi a fost colaborator la celebra Revistă matematică. În adolescenţă,
i s-a conturat și mai puternic personalitatea: serios,
copleșit de nevoia lăuntrică de a cunoaște și stăpâni
toate domeniile științei, artei și literaturii.
Dotat cu o inteligenţă deosebită, cu o bogată imaginaţie
și dorinţă de a învăţa, și-a însușit o vastă cultură generală și de specialitate încă din timpul studiilor. Ca o
consecinţă firească, Marin Drăcea a excelat în toate domeniile în care și-a desfășurat activitatea, punându-și
în valoare, din plin, calităţile. Exemplificăm câteva din
contribuţiile aduse:

I. Contribuţii la progresul cercetării și
știinţelor silvice

Luptător neobosit pentru progresul știinţific în domeniul silvic, Marin Drăcea rămâne în istorie un simbol
al cercetării silvice instituţionalizate, ctitor şi director
al primului institut înfiinţat în România (Institutul de
Cercetări şi Experimentaţie Forestieră – ICEF). A știut
să identifice priorităţile în cercetarea silvică românească și să încredinţeze abordarea lor unor cercetători competenţi, pe care, la nevoie, i-a orientat în demersul lor
ştiinţific.
Prin cercetări proprii a elaborat și promovat primele
fundamente științifice pentru silvicultura românească. A fundamentat științific cultura salcâmului în România și necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere de
protecție, precum și a împăduririi ținuturilor secetoase
ale țării, în principal a celor din Dobrogea și Bărăgan.
Pe baza propriilor cercetări și experimentări, a promovat tratamentul tăierilor progresive în pădurile
de stejari, reușind astfel performanțe de excepție în
reconstrucția ecologică a acestor păduri.
În premieră pe plan european, a promovat conceptul de
silvicultură ecologică, concept bazat pe principii valabile și astăzi. De numele său este legat și începutul cercetărilor știinţifice în domeniul industrializării lemnului.
A elaborat monografia științifică în două volume, referitoare la metodele de îngrijire a pădurilor, o premieră
pentru silvicultura românească și europeană, precum
și primul tratat de silvicultură românească, în 1942,
bazat pe concepte originale și cercetări proprii, tratat
perfect valabil și în actuala perioadă.
A contribuit la formarea şi afirmarea în ştiinţele silvice

a unei întregi generaţii de cercetători și la publicarea
lucrărilor știinţifice în 12 volume de Anale și 68 de
broșuri, în perioada în care a fost directorul ICEF.

II. Contribuţii la dezvoltarea
învăţământului silvic superior

Marin Drăcea a considerat învăţământul ca fiind punctul de sprijin în dezvoltarea economiei forestiere. Drept
urmare, el a avut o contribuţie esenţială în orientarea,
în modernizarea învăţământului silvic și în formarea
primilor specialiști în domeniu.
În cadrul Facultăţii de Silvicultură a făcut o excepţională carieră didactică, fiind apreciat atât de către studenţi
cât și de corpul profesoral.

III. Contribuţii în administraţia silvică

Și în acest domeniu, Marin Drăcea s-a dovedit un inovator. Sesizând problemele mari ale economiei forestiere
românești, el a contribuit în mod decisiv la întemeierea,
organizarea și dezvoltarea administrației silvice, mai
întâi prin înfiinţarea Casei Autonome a Pădurilor Statului (CAPS).
Ca director al CAPS și secretar în Ministerul Agriculturii și Domeniilor a acţionat ferm pentru obţinerea unor
performanţe neegalate până în prezent: suprafața terenurilor degradate împădurite în afara fondului forestier
a atins 10-12 mii ha în anii 1939-1940; au fost înfiinţate perdele forestiere, iar ca efect al demersurilor de
conștientizare forestieră s-au redus defrișările, s-a pus
în aplicare interdicția pășunatului în pădurile statului,
s-au redus tăierile ilicite.
În calitatea sa de președinte al Societății „Progresul
silvic”, Marin Drăcea a fost liderul incontestabil al
comunității silvicultorilor români.
Indiferent de locul în care și-a desfășurat activitatea,
Marin Drăcea a militat în rândul silvicultorilor să urmărească adaptarea politicii forestiere și a tehnicii de
cultură la cerinţele producerii lemnului de calitate superioară și a indicat căile de atingere a acestui obiectiv.
Gândirea sa de teoretician al silviculturii se baza pe
faptul ca pădurea reprezintă un fenomen determinat de
mediul geografic. Aceasta explică de ce Marin Drăcea a
fost primul silvicultor român care a evidenţiat necesitatea abordării silviculturii în plan regional, cu luarea în
considerare a condiţiilor de mediu şi a celor economicosociale (deziderat de actualitate şi astăzi).
A intuit şi a acordat importanţa cuvenită raportului
dintre calitatea peisajului şi calitatea silviculturii, devansând cu mult timp preocupările unor mari silvicultori în optimizarea peisagistică. Totodată, a pus accent
pe ierarhizarea funcţiilor pădurii, acordând întâietate
funcţiilor sociale ale pădurii, indiferent de natura proprietăţii.
A militat pentru instalarea unor perdele forestiere „de
adăpost” în ţinuturile de stepă şi antestepă, subliniind
faptul că „perdelele de protecţie trebuie concepute ca un
sistem unitar aplicat consecvent pe suprafeţe întinse”.
Marin Drăcea a îndemnat silvicultorii să nu se abată de
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la legile naturii şi să manifeste un interes constant pentru arborete naturale (îndemn devenit astăzi conceptul
modern al silviculturii apropiate de legile naturii). A
fost un promotor al regenerării arboretelor, îndeosebi
pe cale naturală, subliniind faptul că „regenerarea şi
exploatarea rămân permanent şi indispensabil legate”.
A susţinut, cu tărie¸ că elaborarea politicii forestiere
este un atribut al comunităţii silvicultorilor şi a subliniat rolul nefast al impredictibilităţii în aplicarea acesteia. A militat pentru „asigurarea proprietăţii forestiere”,
pentru consolidarea acesteia și pentru normalizarea
raportului dintre silvicultură şi agricultură.
Încă din acele vremuri Marin Drăcea a fost preocupat
de ceea ce numim astăzi „dezvoltarea rurală”. In acest
sens a invocat necesitatea sistării pulverizării proprietăţilor forestiere şi adoptarea unor măsuri care să ducă
la comasarea lor. A considerat că realizarea reţelei naţionale de perdele de protecţie a câmpului şi împădurirea
terenurilor degradate sunt componente importante ale
programului de dezvoltare armonioasă a spaţiului rural.
S-a situat în fruntea acţiunii de conştientizare a factorilor de decizie şi ai opiniei publice faţă de pericolul
supraexploatării şi degradării pădurilor. Concepţia marelui nostru silvicultor a anticipat principiul utilizării
durabile a resurselor, promovat acum pe plan mondial.
Marin Drăcea a reușit să elaboreze o doctrină forestieră
națională de nivel european, o operă care a privit deopotrivă modernizarea învățământului silvic superior, a
cercetării științifice și, nu în ultimul rând, a silviculturii
românești.
Marin Drăcea a fost un doctrinar, animator și misionar
al pădurilor. După acad. Constantin Chiriță, Marin Drăcea a apărut „ca o necesitate istorică”, fiind „cel dintâi încărcat de răspunderi, chemat să gândească și să definească
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liniile principale ale politicii forestiere românești”, care
stau și astăzi la temeliile silviculturii naționale.
Din păcate, performanţele obţinute de către Prof. Marin Drăcea n-au contat pentru forţele politice de stânga
infiltrate în corpul silvic după 23 august 1944. A fost
înlăturat din toate funcţiile deţinute și i-a fost anulat
dreptul de a publica lucrări ştiinţifice.
O reconsiderare parțială a operei sale a fost făcută abia
în anul 1978, prin articolele publicate de acad. Victor
Giurgiu și prin monografia intitulată „Viața și opera unui
mare silvicultor român: Marin Drăcea” (acad. Constantin
Chiriță și prof. Vintilă Stinghe). Acestui prim demers i
s-a adăugat publicarea a două lucrări: „Marin Drăcea în
istoria, prezentul și vitorul silviculturii românești” (Victor
Giurgiu, 1995) și „Marin Drăcea – Opere alese” (sub îngrijirea acad. Victor Giurgiu, 2005). Incepând cu anul 1991,
Academia Română a instituit Premiul „Marin Drăcea”,
care se acordă pentru publicarea unor lucrări științifice
de valoare excepțională.
În anul 2010 i s-a acordat titlul de membru de onoare
post-mortem al Academiei Române, iar din 2015 INCDS îi poartă numele.
Marin Drăcea ne-a lăsat nouă şi urmaşilor noştri o bogată lume a ideilor prin care a mărit zestrea ştiinţifică
a ţării.
Opera lui este o componentă naţională. Marin Drăcea
trebuia inventat, dacă nu-l aveam. El a fost şi rămâne o
necesitate a istoriei!
Ne mândrim că Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură îi poartă numele!
Ne rugăm ca spiritul său să ne călăuzească pașii în direcţia binelui pentru pădurea românească și în dăinuirea noastră, peste timp, ca instituţie prestigioasă.
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BIOGEOGRAFUL RAUL CĂLINESCU
ŞI PRIMELE REALIZĂRI
ÎN CARTOGRAFIA CINEGETICĂ DIN ROMÂNIA
SORIN GEACU

1. Câteva date biografice

Raul Călinescu s-a născut în ziua de 27 decembrie 1901
la Craiova, aici urmând şcoala primară şi liceul “Carol I”
pe care-l absolvă în 1921. Frecventează apoi cursurile Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Regele Ferdinand I” din
Cluj, unde obţine licenţa în Geografie (secundar Ştiinţe
Naturale) în 1926, cu lucrarea “Consideraţiuni asupra
geografiei zoologice a Olteniei”. Titlul de doctor în Geografie îl obţine tot la Universitatea clujeană, în anul 1930.
După ce, timp de un deceniu, a lucrat ca preparator şi
asistent în Laboratorul de Zoologie al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, în anul 1938, este
abilitat docent, iar la 1 noiembrie 1940 este numit conferenţiar de Biogeografie la Secţia de Geografie a acestei
facultăţi. Din 1956, devine profesor titular la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, unde a
predat cursurile: Biogeografie generală şi regională, Biogeografia României, Geografia animalelor şi Geografia
plantelor.
A publicat numeroase articole ştiinţifice în diferite periodice româneşti şi străine și a elaborat şi coordonat
unele volume.
Profesorul doctor docent Raul Călinescu a fost şi conducător ştiinţific de doctorat în domeniul Biogeografiei. A
fost membru al mai multor societăţii ştiinţifice din ţară
şi străinătate. A încetat din viaţă la 30 august 1970, în
Bucureşti.

2. Prioritatea lui Raul Călinescu în
cartografia faunei cinegetice

Fauna mamiferelor şi păsărilor atât de semnificativă
din punct de vedere ştiinţifico-economic, nu formase
până după Primul Război Mondial, subiectul unor lucrări care să aibe inserate şi hărţi de repartiţie.
Însă, în perioada interbelică, Raul Călinescu având la
bază atât o pregătire geografică cât şi biologică, realizează primele lucrări de interes cinegetic din literatura
ştiinţifică românească care cuprind şi material cartografic.

Dintre acestea menţionăm câteva:
a. Consideraţiuni generale asupra repartiţiei mamiferelor
de interes vânătoresc din România (1930);
b. Mamiferele României. Repartiţia şi problemele lor biogeografice-economice (1931);
c. Vânatul cu păr din România şi repartiţia lui la noi (1932);
d. Căprioara în România (1933);
e. Les mammifères de la Dobrogéa et surtout celles du littoral de la Mer Noire (1934);
f. Vânatul nostru alpin, de pădure şi de stepă. Răspândirea
geografică (1938);
g. Asupra răspândirii dihorului pătat (Vormela peregusna
Gueld.) în Munţii Mehedinţului (1939).
Trebuie menţionat faptul că, cele mai multe din lucrările sale ştiinţifice sunt însoţite de hărţi de repartiţie.
Hărţile întocmite sunt la scări mici şi mijlocii.
Imprimeriile din timpul său, nu permiteau decât publicarea de hărţi monocrome, editate în alb-negru.
În unele lucrări, Raul Călinescu redă arealele anumitor
specii în toată ţara, în altele numai din unele regiuni
geografice.
Diferite date de prezenţă pe un anumit teritoriu a unor
mamifere, i-au fost furnizate de diverşi colaboratori din
ţară, mulţi activând atunci în sectorul silvic (de exemplu
de la Cârlibaba-Suceava, Oraviţa, Măcin, Sinaia, TisăuBuzău, Tismana-Gorj, Pişchia-Timiş, Lozova-Lăpuşna,
Moldova Nouă, Cernăuţi, Sibiu, Braşov, Cetatea Albă).
Primise şi rapoarte de la câteva ocoale silvice pe tema
existenţei unor specii (Ilia-Hunedoara, Rupea-Braşov,
Turtucaia, Răcătău-Cluj).
Pentru lucrarea sa “Consideraţiuni generale asupra repartiţiei mamiferelor de interes vânătoresc din România”, publicată în anul 1930, a elaborat două hărţi. Pe
una a reprezentat repartiţia geografică a unor specii
de artiodactile: cerb (inclusiv locurile unde fusese colonizat), cerb lopătar, căprior, capră neagră, muflon şi
mistreţ (fig. 1), iar pe cealaltă arealele altor specii: urs,
pisică sălbatică, dihor pătat, şacal (fig. 2). Metodele de
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reprezentare au fost haşurile (pentru cerb, căprior şi
mistreţ, respectiv urs, pisică sălbatică şi dihor pătat) şi
semnele geometrice (pentru celelalte specii).

ierbivore, rozătoare şi carnivore, unde include: cerbul,
cerbul lopătar, căpriorul, capra neagră, muflonul, mistreţul, iepurele, veveriţa, popândăul, ursul, viezurele, vidra, jderul, pietrarul (beica n.n.), dihorul comun,
dihorul de stepă, dihorul pătat, noriţa, nevăstuica,
lupul, vulpea, râsul, şacalul şi pisica sălbatică, hărţile
fiind deosebit de semnificative.
Harta de repartiţie a căpriorului din sinteza publicată
în 1931, este reluată în articolul intitulat “Căprioara în
România” apărut în 1933.
Două din hărţile publicate în 1931 sunt reluate şi publicate şi în articolul intitulat “Vânatul nostru alpin, de
pădure şi de stepă. Răspândirea geografică” apărut într-unul din numerele revistei Natura în anul 1938.
Interesantă este reprezentarea răspândirii unor specii
de mamifere în Dobrogea (inclusiv partea sudică numită Cadrilater), hartă publicată în studiul său apărut la
Iaşi în 1934.
Fig. 1. Arealele de răspândire ale unor specii de artiodactile: 1. Cerb
(spontan); 2. Cerb (colonizat); 3. Cerb lopătar; 4. Căprior; 5. Capra nea- Astfel, dacă prezenţa căpriorului şi a pisicii sălbatice
este redată prin metoda arealului, semnalarea altor spegră; 6. Muflon; 7. Mistreţ (Raul Călinescu 1930)
cii (vidra, nevăstuica, dihorul de stepă, dihorul pătat,
mistreţul) s-a realizat prin metoda semnelor geometrice sau simbolice. Din această hartă rezultă prezenţa pisicii sălbatice şi a căpriorului în masivele păduroase din
nordul Dobrogei şi din Cadrilater, în timp ce prezenţa
celorlalte specii este punctuală, unele din acestea fiind
extrem de rare şi în prezent (dihor de stepă, dihor pătat)
acestea fiind şi interzise azi la vânat.
Totodată, baza cartografică realizată, l-a sprijinit pe
Raul Călinescu în explicarea prezenţei dihorului pătat
în Munţii Mehedinţi, în corelaţie cu arealul acestuia din
Peninsula Balcanică (1939).
Este bine să notăm aici şi faptul că, ulterior, în 1940, o
hartă a vânatului României a elaborat Nedici, pe care a
anexat-o cunoscutei sale cărţi “Istoria vânătoarei şi a
dreptului de vânătoare”. Însă este o hartă comună penFig. 2. Răspândirea altor specii de mamifere: 1. Urs; 2. Pisică sălbatică;
tru toate cele 17 specii şi care nu redă arealele exacte ale
3. Dihor pătat; 4. Şacal; 5. Linia generală de separare a arealelor dihoruacestora, ci foloseşte siluete amplasate aproximativ în
lui (în vest) şi dihorilor pătat şi de stepă (în est) (Raul Călinescu 1930)
cadrul judeţelor unde s-a constatat prezenţa unei specii
În anul următor, 1931, Raul Călinescu a publicat valo- sau a alteia.
roasa sinteză cu titlul “Mamiferele României. Repartiţia şi problemele lor biogeografice-economice”, unde 3. Concluzii
a inserat mai multe hărţi de repartiţie. Una din ele se Cercetările personale ale prof. dr. docent Raul Călinesreferă la cinci specii: urs, pisică sălbatică, dihor pătat, cu, apoi informaţile primite de la diferiţi colaboratori
dihor de stepă şi şacal. Comparativ cu harta publicată din ţară (unii cunoscuţi cinegeticieni în acele vremuri,
în 1930, se observă modificări de areal în cazul pisicii de exemplu fraţii E. şi O. Witting, E. Pop, I. Philipowicz
sălbatice în Muntenia, Oltenia şi Transilvania, dar şi ş.a.), dar şi cercetarea colecţiilor de ştiinţe naturale ale
la urs în Carpaţii Orientali. Pe altă hartă este reluată unor muzee existente atunci (Muzeul Naţional de Istorepartiţia speciilor de artiodactile care fusese publicată rie Naturală şi Muzeul Naţional de Vânătoare ambele
în 1930, dar cu modificări: la căprior şi mistreţ în sudul din Bucureşti, Muzeul Porţilor de Fier din Turnu SeveMoldovei, la mistreţ în Muntenia şi Oltenia, la căprior rin, Muzeul Regional al Basarabiei din Chişinău, Muzeîn Oltenia. Toate modificările de pe hărţi sunt rezulta- ul Ţării Bârsei din Braşov, Muzeul Societăţii Naturaliste
tul obţinerii a noi informaţii de pe teren. Şi repartiţia Germane din Sibiu), i-au permis realizarea de hărţi de
zimbrului în regiunile carpatice l-a preocupat pe Căli- repartiţie pentru o serie de specii de interes vânătoresc.
nescu, aşa cum observăm dintr-o altă hartă.
Acestea se încadrează în categoria hărţilor speciale.
Ulterior, în materialul intitulat “Vânatul cu păr din Ro- Metodele de reprezentare folosite au fost: metoda areamânia şi repartiţia lui la noi” tipărit în Revista Vânăto- lelor, a haşurilor şi a semnelor (geometrice, simbolice,
rilor din 1932, se referă la specii pe care le grupează în artistice). Combinarea diferitelor metode pe aceeaşi
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hartă i-a asigurat o bună evidenţiere a prezenţei diferitelor specii pe un anumit teritoriu.
Important este faptul că hărţile redau repartiţia unor
specii de pe teritoriul României Mari (inclusiv deci
Basarabia, Bucovina nordică şi Cadrilaterul sud dobrogean).
În ansamblu, hărţile cu repartiţia unor specii de interes
cinegetic din România elaborate de prof. Raul Călinescu sunt primele de acest fel publicate în ţara noastră,
fiind tipărite în perioada interbelică.
Având azi mare valoare documentară, hărţile se constituie în puncte de reper pentru pentru cercetări comparative de dinamică faunistică teritorială.
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Abstract

Biogeographer Raul Călinescu and the first achievements in Romania`s hunting cartography
Raul Călinescu was born in the city of Craiova in 1901. There he attended both the primary and the high school.
In 1926, he graduated from the “King Ferdinand” University in Cluj, Faculty of Sciences –Geography Section
(Natural Sciences in the subsidiary), taking his Ph. D. in 1930.
After a lapse of ten years as preparator and assistant at the Bucharest University, Laboratory of Zoology,
Faculty of Sciences, he was nominated a Biogeography Reader (1940) at the Geography Section of the Faculty
and Professor in 1956; he held courses in “General and Regional Biogeography”, “Biogeography of Romania”,
“Animal Geography” and the “Geography of Plants”.
R. Călinescu published numerous scientific articles in Romanian and foreign periodicals, also elaborating and
coordinating some volumes. He was a member of several Romanian and foreign scientific societies. The scientist
died in Bucharest in 1970.
Raul Călinescu`s basic training was both geographical and biological. He authored the first hunting works,
including cartographic material, in the Romanian scientific literature.
Here are some of his works: a). General considerations on the distribution of hunting mammals in Romania
(1930); b). The mammals of Romania. Their distribution and biogeographical-economic problems (1931);
c). Haired game and its distribution in Romania (1932); d). The Roe deer in Romania (1933); e). Les mammifères
de la Dobrogéa et surtout celles du littoral de la Mer Noire (1934); f). Our alpine, forest and steppe game.
Geographical distribution (1938); g). On the distribution of the Marbled polecat (Vormela peregusna Gueld.) in
the Mehedinţi Mountains (1939).
The maps produced and included in the mentioned works are of the geatest documentary value today, being
actual landmarks in highlighting the territorial dynamics of various species in different periods of time.
Mapping methods used: hashures, signs (geometrical, symbolic and artistic); areas and points. Combining
various methods on the same map offers a good image of the presence of various species in a certain territory.
An important aspect is the distribution on the maps of some species in the territory of Greater Romania
(including Bessarabia, Northern Bukovina and the south-Dobrogean Quadrilateral, the maps having been
elaborated and printed the inter-war period.
Keywords: Biogeographer Raul Călinescu, hunting cartography.
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Sorin Geacu, 2018: Vertebratele României în perioada 19401950. Ed. Academiei Române.
Specialiștii în științele naturii, inclusiv silvicultorii și cinegeticienii,
găsesc în această carte prețioase
informații
privind:
mărimea
populațiilor diferitelor specii, răspândirea lor teritorială, abundența
și dinamica sezonieră, recolte realizate, apariția și identificarea de noi
specii, calitatea protecției și conservării unor specii, efectele unor
factori limitativi, daunele produse
și combaterea speciilor dăunătoare,
migrația unor specii și acțiunile de
repopulare, exemplare recoltate în
1940-1950 și naturalizate în muzee.
Autorul, un talentat cercetător al
Institutului de Geografie al Academiei Române, este un specialist cu
doctorat în geografie (2001) și biologie (2009). Unele din valoroasele
sale publicații științifice au fost distinse cu: premiul “Nicolae Cernescu”
(2009) al Academiei de Științe Agricole și Silvice, premiul „Grigore Antipa” al Academiei Române (2013),
premiul Societății Progresul Silvic
(2013) și premiul Societății de Geografie din România (2017).
Dedicată aniversării centenarului Marii Uniri din 1918, cartea de
față oglindește evoluția efectivelor
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Recenzie
de vertebrate din România anilor
1940-1950, reliefând efectele unui
război devastator, a unor mutări
de hotare, schimbări de concepte economice și politice, precum și
instabilitatea actului de guvernare
asupra biodiversității. Această carte
este rezultatul unei munci neobosite, desfășurate în mai multe decenii,
organizată meticulos prin deplasări
numeroase și finalizată prin constituirea unei valoroase bănci de date.
Riguros organizată pe 5 clase: Cyclostomata, Amphibia, Reptila,
Aves și Mammalia, această bază de
date constituie temelia științifică a
unor noi lucrări viitoare.
Tratarea sistematică a speciilor certe sau incerte, periclitate, rare sau
colonizate, cu informații privind
efectivele acestora, factorii de risc
sau favorizanți, cu comentarii despre posibilele cauze de dispariție,
regres, periclitare sunt de un folos
real pentru poziționarea țării într-o
Europă globalizată.
De asemenea, semnalarea complexului de cauze care au influențat
efectivele vertebratelor din țara
noastră sunt deosebit de importante, cum ar fi:
»» paza insuficientă a terenurilor de
vânătoare,

»» braconajul favorizat de cel de-al
doilea război mondial,
»» înmulțirea numărului de carnivore mari (lupi, urși, râși),
»» declanșarea de incendii forestiere,
»» insuficiența hranei cauzată de seceta din 1946-1947,
»» invaziile de rozătoare,
»» pășunatul excesiv,
»» prezența în număr mare a câinilor vagabonzi,
»» exploatările forestiere intense și
haotice,
»» campania nejustificată a organelor Compescaria pentru distrugerea păsărilor bănuite a consuma
pește (pelicani, stârci cenușii,
țigănuși, egrete).
Interesant este și semnalarea, în perioada 1940-1950 a unor trofee importante la diferite specii de mamifere și păsări, respectiv de capturi
impresionante de specii de pești,
unele unicat în Europa.
Valoarea științifică și practică a
acestei lucrări o recomandă atât
specialiștilor cât și iubitorilor de natură. Pe baza acestor considerente o
propunem pentru premiere de către
Societatea Progresul Silvic.
Dr. ing. Valentin Bolea
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A mai plecat un om

CONFERENȚIAR ING. MIHAI STOICULESCU,
AȘA CUM A FOST
După o suferință îndelungată, la 21 mai 2017, s-a stins discret din viață conferențiarul ing. Mihai Mircea D. Stoiculescu, sclipitor, carismatic, elegant, bun orator, generos, altruist, integru, erudit, poliglot, timp de șapte ani unic redactor
responsabil adjunct al prestigioasei reviste «Mobila» – care,
prin conținutul ei, a fost un martor fidel al civilizației și istoriei noastre contemporane – , promotor al propagandei și
documentării științifice în domeniul ingineriei lemnului și
nu numai, pedagog desăvârșit, bun coleg și prieten, om între
oamenii de omenie. Născut la București la 18 aprilie 1942,
a fost al doilea fiu, pe atunci, al maiorului D.D. Stoiculescu,
brevetat de stat major din Cavalerie, profesor șef de catedră
la fosta Școală Superioară de Război (astăzi Universitatea de
Apărare Carol I), avansat general maior în retragere (1991)
și al Elenei Mirela Stoiculescu, născută Tomovici, absolventă
a Pensionului Catolic «Pitar Moș» din București.
Educație. Ocuparea și sovietizarea țării, care au lovit
necruțător armata regală română, depozitara și perpetuatoarea în cel mai înalt grad a conștiinței naționale, a fost
resimțită și în familia, acum colonelului D.D. Stoiculescu,
prin deblocarea și pensionarea sa forțată, suprimarea
dreptului la muncă și evacuarea din locuința de serviciu
din Capitală. Grava maladie pulmonară TBC a mamei lui
Mihai, a impus strămutarea familiei în climatul montan al Brașovului, unde a beneficiat de îngrijirea dezinteresată a doctorului Șerban Oprișescu. Aici, în mediul
multicultural din Brașovul de odinioară, a fost educat
exigent de părinți după preceptele avansate ale timpului,
în spiritul respectării idealurilor și valorilor perene ale
umanității și crescut în iubirea de oameni, de muncă și
de țară, în respectul Providenței și al adevărului, ceea ce
s-a oglindit din plin în rezultatele activității sale.

Studii. Tot în Brașov, în ciuda marilor privațiuni materiale și spitalizărilor de ani de zile ale mamei, elevul Mihai
(autonumit Marc, Michele, pentru a evidenția originea
noastră latină), a frecventat în intervalul 1948-1959, în
primul an școala primară germană multiseculară «Honterus», apoi Liceul «Andrei Șaguna», promoția 102, din
absolvenții căruia în perioada de 140 ani, între 1866 și
2006, au fost aleși 49 de academicieni. Această perioadă
dominată «de ocupație militară și de subordonare politică…
a anonimizat până la absurd tot ce era legat de trecutul nostru și tot ce au creat generațiile anterioare… inclusiv schimbarea numelui Brașov în Orașul Stalin…1». În total contrast cu această atmosferă era «Spiritul Șagunei», datorat
«luminoaselor figuri ale profesorilor noștri, atât de drepți,
atât de atașați de nobila lor profesiune și de elevi… dintre
care se detașează: N. Necșulescu la geografie, I. Nicoară la
istorie, I. Stoia la «Bazele darvinismului» (biologie), I. Stoian la română – care a predat voluntar în liceele românești
din Macedonia grecească, D.D. Cazacu, sigurul profesor de
limba rusă care o preda detașat de politică2». Profesorii
și elevii formau un tot unitar și este de relevat că fără
șaguniști nu se poate imagina înfăptuirea Marii Uniri.
Vacanțele de vară le petrecea împreună cu fratele său
în ambianța bunicilor materni, Adv. P. Nicolae și Elena
Tomovici-Plopșor, deportați cu domiciliu obligatoriu la
Câmpulung Muscel, prima capitală a Țării Românești,
pentru vina de a fi creat și exploatat economic, pe domeniul lor din comuna Plopșoru jud. Gorj, ferma model
agro-industrială «N. Tomovici – Plopșor». Aici, s-a împrietenit cu un grup de lucrători etnici italieni, ocazie cu
care, grație talentului său nativ a învățat limba italiană.
Era a treia limbă străină învățată de copil, după limba
germană, vorbită în familie și franceza3, deprinsă de
la bunici, pe care le stăpânea la perfecție, și care aveau
să-i marcheze viitorul. Prin caracterul lui comunicativ,
deschis, franc și săritor, era iubit și apreciat atât de colegi cât și de vârstnici. La Câmpulung a cunoscut veterani din Primul Război Mondial, a studiat monografiile
monumentale scrise de Constantin Kirițescu4 și Ioan
Fig. 1. Liceul (astăzi «colegiul») «Andrei Șaguna» din Brașov, cristalizaRăuțescu5 dedicate bătăliilor din Marele Război 1916torul conștiinței românești și creuzetul marilor aspirații naționale.

1 Mihai Stoiculescu în: D. D. Cazacu : «Colegiul Andrei Șaguna la ceasul etericelor amintiri. Geneza unui prestigiu». Ed. Charta, 2006, p: 178-179.
2 Mihai Stoiculescu, idem.
3 Stoiculescu D. Mihai-Mircea, Livret militar, seria R.M.I. nr. 193841.
4 Constantin Kirițescu: Istoria războiului pentru întregirea României: 1916-1919. Ed. a II-a, 3 vol. Ed. Casei Școalelor, Atelierele “Cartea Românească”, București, 1925-1927.
5 Preot Ioan Răuțescu: Câmpulung Muscel. Monografie istorica. Tipografia și Librăria Vlădescu. Câmpulung Muscel, 1943, 426 pag.
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1919 și a vizitat locurile de luptă de la Dragoslavele,
Mateiaș, Bartolomeu-Brașov, mausoleul emoționant
ridicat eroilor de la Mateiaș, precum și Mănăstirea Negru Vodă, Cetatea Negru Vodă de la Cetățeni, schiturile
rupestre Nămăiești, Cetățuia, Corbi, a auzit de partizanii anticomuniști care luptau în munți. Sufletul său
simțitor vibra puternic cu trecutul istoric, cu oamenii și
peisajele muscelene, iar lecturile cu precădere istorice și
geografice și-au pus amprenta pe orizontul său cultural.

a făcut parte din prima promoție de ingineri români
în specialitatea industrializarea lemnului care, la o întrunire solemnă după 50 ani, avea să fie recunoscută ca
«Una din promoțiile de aur ale Universității din Brașov». A
susținut examenul de stat din sesiunea februarie 1965
cu media 8. A satisfăcut stagiul militar la arma geniu, la
Brașov și Deva obținând gradul de sublocotenent.

Fig. 3. Mihai Stoiculescu, la nici 23 ani, în zorii carierei sale dedicată
progresului industriei române de prelucrare a lemnului, așa cum apare
pe diploma sa de inginer.

Fig. 2. Mausoleul celor 2.300 de eroi români de pe Vf. Mateiaș, jud.
Argeș, căzuți pentru Patrie în anul 1916 (fotografie de epocă, Al. Comănescu, Ed. Meridiane, 1960).

În anul 1959 susține examenul de admidere la Facultatea de Silvicultură din Brașov. E respins. Peste două
săptămâni, examinat la aceleași discipline, intră pe primul loc la Facultatea de Agronomie din Timișoara. Erau
trei ani după revoluția din Ungaria și regimul comunist
nu admitea la aceeași facultate doi copii ai unui fost
ofițer regal. Peste un an s-a transferat, cu susținerea
diferențelor de rigoare, la nou înființata Facultate de
Industrializarea Lemnului, din Brașov, secția produse
finite, grupa 392. Aici a avut parte de corifeii politehnicii române, inclusiv pe cei de la facultățile de automobile și tehnologia construcțiilor de mașini: Coșereanu și
Deutsch la «Rezistența materialelor»; Șilimon, constructor de aeroplane cu medalie internațională de
diamant, la «Organe de mașini»; celebrul Stihi la «Matematică»; Nae Dumitrescu, expert FAO, la «Organizarea
întreprinderilor»; "Lulu" Florescu, cu studii în Franța și
Germania, la «Tehnologia prelucrării lemnului»; Redlov,
la «Rezistența materialelor»; Sima, la «Mecanică» etc. și
de colegi remarcabili, precum Nae Bâzgan, Iosif Brate,
Aurel Gradin, Mircea Andrei Opincariu, Liliana-MonaElisa Popescu – măritată Mihai, Ioan Stavăr, Șerban Teculescu etc. care, după absolvire, aveau să se impună în
țară și peste hotare și să propage prestigiul Universității
din Brașov în lume. După cinci ani și jumătate de studii,
6

Fig. 4. Fostul sediu al Centralei de industrializarea lemnului (CIL)
Pipera, București din șos. Pipera nr. 48, astăzi sediul unor varii firme
comerciale (foto Cr. D. Stoiculescu)

Starea civilă. Căsătorit cu Popa Anca-Maria-Sanda, filolog (23.07.1966), cu care a avut două fete: Oana-Angela
(23.11.1967-6.07.2017) și Roxana-Maria (3.11.1975).
Divorțat și recăsătorit cu Roman Olimpia-Maria, arhitect (12.09.1994), fără copii.
Confesiunea. Ortodox, care n-a pregetat să-și exprime
public, la adresa “funcționarilor din B.O.R., indignarea și
revolta față de sistematica demolare a bisericilor greco-catolice din Ardeal… victima fiind astăzi tocmai acea biserică
care ne-a apropiat de Roma și civilizația latină cu care ne
mândrim și care ne-a conservat două milenii, deosebindune de vecinii noștri, care prea rar ne-au fost favorabili – în
decursul istoriei noastre”.6
Activitatea în muncă. În baza repartiției guvernamentale, ing. Mihai Stoiculescu s-a prezentat la Întreprinderea de Produse Finite din Lemn – IPROFIL Mobila Iași
(24.06.1965), unde își începe activitatea profesională cu

“O scrisoare pe zi – Ing. Mihai Stoiculescu”, în cotidianul național România liberă / 14.11.2001.
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funcția de inginer. Învață necontenit și se instruiește,
mobilizându-și energia care să-l ducă spre împlinirea năzuințelor sale înalte autoimpuse. După trei luni
este trimis la un curs de specializare la Centrul de
perfecționare al ministerului de la Azuga, unde își
îmbogățește experiența. Hotărât, bun organizator,
muncitor și inventiv, cu simț de răspundere și de cuvânt,
după un an este avansat inginer tehnolog (1.07.1966).
Remarcat de directorul general din Ministerul Economiei Forestiere, ing. D. Nicoară, la 26.08.1966 este
transferat în interes de serviciu la Centrala de Industrializarea Lemnului (CIL) Pipera, București, unde, cu
experiența câștigată, a fost încadrat cu aceiași funcție,
în selectul serviciu tehnic condus de ing. Gh. Gramatic,
alături de inginerii Mutică, Mona Mihai ș.a., colectiv în
care s-a integrat imediat. Aici, între anii 1966-1973 a
promovat zece trepte salariale, ajungând inginer I, apoi
șef birou studiul muncii și, după absolvirea cursurilor
de comerț marketing a Academiei de Științe Economice
București, din 1.03.1972 este numit șef birou marketing7. Cunoștințele și performanțele sale profesionale,
ușurința comunicării, inclusiv în limbi străine, au determinat trimiterea lui în Austria spre documentare
în producția de plăci înnobilate (1968). «Face parte din
echipa de specialiști care au construit și pus în funcțiune
trei din cele șase fabrici ale platformei Pipera – plăci înnobilate, plăci fibrolemnoase, mobilier de bucătărie. Elaborează și pune în aplicare un proiect privind înlocuirea foilor
de placaj cu cele de fibră de lemn melaminat utilizat apoi
în construcția vagoanelor de cale ferată, tramvaielor, navelor8», ceea ce a asigurat debușeul produselor lemnoase
semifinite autohtone, participând astfel, ca toți colegii
lui, la avântul vertiginos al industrializării prelucrării
resurselor lemnoase naționale și la utilizarea superioară a masei lemnoase, cu consecințe notabile în creșterea
nivelului producției interne brute, implicit a bunăstării
sociale. Omenia l-a caracterizat în toate împrejurările.
Fiind delegat a controla și îndruma unele subunități, la
Combinatul de Prelucrare a Lemnului (CPL) Brașov, în
prezența inginerului șef, tânărul inginer Mihai Stoiculescu a testat inclusiv aptitudinile profesionale ale
muncitorilor. Unul dintre ei era «tov. Bolog», fostul șef
de cadre al Universității din Brașov, care îl hârțuise în
studenție pentru «originea sa nesănătoasă». Drept răsplată, l-a propus la premiere. În baza Decretului de reorganizare a CIL nr. 162/1973, din 1.04.1973 a fost reîncadrat în nou înființata Centrală de Prelucrare a Lemnului (CPL) București cu funcția de inginer, unde a activat
până la 6.02.1978, când a fost transferat în interes de
serviciu la Institutul de Cercetare și Proiectare pentru
Industrializarea Lemnului (ICPIL) București. În anul
1974 a fost cooptat «conferențiar asociat la Facultatea de
arte decorative, secția design… unde… a inițiat și susținut
timp de două decenii cursurile de “Tehnologia lemnului”,
“Istoria stilurilor de mobile” și “Arhitectură interioară”»9, pe
care le-a dezvoltat și diversificat continuu, captând in-

teresul studenților, nelipsiți de la cursurile sale. Publică
volumul «Evoluția mobilierului stil» (București, 1975). A
predat viitorilor designeri noțiuni despre materialele
de construcție, caracteristicile fizice și chimice ale acestora, dar şi despre protecţia creaţiilor intelectuale.

Fig. 5. Edificiul Societăţii “Progresul Silvic” din Bd. General Magheru
nr. 31, Bucureşti, societate fondată în anul 1886, desființată abuziv
în anul 1948 și refondată în anul 1990. Aici, la ultimul etaj, până în
anul 1995 îşi aveau sediul, până la treptata lor dizolvare, fostul Oficiu
de informare și documentare – OID al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții cu redacțiile periodicelor Mobila,
Celuloză și hârtie, Industria lemnului, Supliment mobila și, singura
supraviețuitoare, Revista pădurilor (Foto Cr. D. Stoiculescu).

În perioada 6.02.1978 – 1.11.1981 activează ca șef al
Oficiului de informare și documentare – OID al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de
Construcții. Aici, s-a implicat activ în selectarea și propagarea noutăților științifice și tehnice prin revistele de
specialitate ale ministerului (Mobila, Revista pădurilor,
Celuloză și hârtie, Industria lemnului, Supliment mobila),
prin conferințe, expoziții etc., inclusiv în demersul pentru refacerea «Muzeului Silvic» din Parcul Carol, bombardat la 4 aprilie 1944 etc. Îmbinând administrația cu
creativitatea științifică, a publicat articole din domeniile industriei, tehnologiei și proiectării raționale a mobilei, dar și a marketing-ului, stilurilor de mobilă etc. Însărcinat cu prezentarea mobilei românești la expozițiile

7 Cartea de muncă Stoiculescu Mihai-Mircea, Seria O.G., nr. 8697.
8 D.D. Cazacu: «Colegiul Andrei Șaguna la ceasul etericelor amintiri. Geneza unui prestigiu». Ed. Charta, 2006, p: 177
9 Idem D. D. Cazacu, p. 177
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realizărilor economiei naționale și la târgurile de pro- material – mai mult de 2.700 soluții tehnice conținute
fil, prin dăruirea sa atrăgea vizitatorii, mulți devenind în brevete de invenții străine utile pentru industria lemclienții produselor expuse.
nului. În decursul unui deceniu cât a activat la OSIM, a
tradus, prelucrat și transferat în economie peste 6.000
de informații tehnice sintetice, utile, noi, care precedau
cu până la zece ani informațiile similare ce apăreau în
revistele de specialitate, prospecte, cărți tehnice și chiar
cursuri universitare. În plus, a făcut o serie de deplasări
în teritoriu la unitățile de cercetare și proiectare, la fabricile de mobilă și la alte întreprinderi de prelucrare
a lemnului, unde a conferențiat despre necesitatea ca
toți specialiștii cu studii superioare tehnice să utilizeze
informația din literatura de brevete pentru a găsi soluții
la problemele tehnice cu care se confruntau. Totodată,
a militat pentru necesitatea demersurilor de protejare
a soluțiilor tehnice rezultate în procesele de producţie
şi în activităţile de cercetare-dezvoltare din întreprinderile româneşti, precum şi din institutele de cercetări de
ramură. Astfel, în această perioadă critică, informarea
tehnico-științifică a cadrelor superioare din economia
forestieră românească a beneficiat de prestația genială
a două talente de excepție: conf. ing. Mihai Stoiculescu
– în sectorul de industrializarea lemnului – și prof. dr.
Fig. 6. Conf. ing. Mihai Stoiculescu, la apogeul activității sale de cata- ing. Teodor Bălănică – supranumit „Silvicultura sonoră”
12
lizator al relațiilor profesionale româno-germano-austriace (fotografie – în sectorul de silvicultură. Ca urmare a acţiunilor de
sensibilizare desfăşurate pe o perioadă de 10 ani (1979din pașaport, 1990).
1989), la care conf. ing. Mihai Stoiculescu a contribuit
La începutul anilor ‘80 s-au suprimat până la absurd din plin, cu dictonul «tehnica și tehnologia nu au culoare
importurile, inclusiv a revistelor tehnice de specialitate. politică», indicele naţional de creativitate (număr de ceToate instituțiile și oficiile de informare și documentare reri de brevet /100.000 locuitori), valabil şi astăzi, a fost
de ramură au rămas fără «materie primă». Curând s-a dublat, iar numărul de cereri de brevet înregistrate la
găsit o alternativă ingenioasă pentru utilizarea gratu- OSIM a crescut de la 2.900 în 1981 la 6.137 în 1989. În
ită a noutăților prin preluarea acestora din descrierile mai 1989, conf. ing. Mihai Stoiculescu a devenit examibrevetelor de invenție existente în Colecția națională de nator de brevete de invenție în domeniul său de activitabrevete din structura Oficiului de Stat pentru Invenții te. A examinat peste 200 cereri de brevet. Cunoștințele
și Mărci – OSIM. Colecția deținea 20 milioane de docu- sale tehnice, limbile cunoscute, talentul său pedagogic,
mente provenite din 38 țări, tipărite în limba țării de au făcut să fie foarte util, apreciat și respectat.
origine. În acest scop, la OSIM a fost constituit un colec- În perioada 1.03.1990 – 3.11.1991 revine, în interes de
tiv pentru editarea și tipărirea «Buletinului de informare serviciu, la ICPIL, ca redactor de rubrică, în sediul OID
operativă – BIO», destinat a înlocui informațiile tehnice din Bd. Magheru, nr. 31. Apoi, ca urmare a restrângedin revistele de specialitate cu informațiile cele mai noi rii activității de cercetare și proiectare în cadrul instiși mai consistente. BIO era menit a polariza experți cu tutului, se transferă în interes de serviciu în domeniul
solide cunoștințe tehnice, cunoașterea nevoilor marilor privat ca inginer la diverse societăți comerciale. Mai
domenii de activitate și cunoașterea a 2-3 limbi străine. întâi la S.C. româno-austriacă WIVA SRL (15.11.1991Înțelegând că numai astfel va putea fi util în continu- 1.10.1997), care reprezenta și firma ENGEL producătoaare domeniului în care era foarte specializat, respec- re de mașini de injecție masă plastică. Cu perseverență
tiv industria lemnului și a materialelor de construcție, și dăruire, cu respect și corectitudine față de potențialii
conf. ing. Mihai Stoiculescu s-a transferat în interes clienți, au fost livrate un număr însemnat de mașini
de serviciu la OSIM (1.11.1981) cu funcția de inginer ENGEL beneficiarilor din România. În vederea finaprincipal III. În paralel, ca unic redactor responsabil lizării tranzacției, conf. ing. Mihai Stoiculescu vizita
adjunct la «revista semestrială ilustrată Mobila» (1978- clienții, primea oferte, însoțea clienții în deplasările la
1985) de care era atașat, a convins și, cu începere din uzina ENGEL din Austria, participa la tratative comeranul 1980, a reușit să dubleze numărul de apariții anu- ciale, însoțea specialiștii firmei ENGEL la clienții din
ale, a deschis și susținut două rubrici noi «100 invenții România, sprijinea montatorii străini până la recepția
în Colecția națională de brevete a OSIM»10 și «Pentru do- finală.
cumentarea Dvs.»11, în care a promovat – dezinteresat
10 Revista «Mobila», nr: 2, 4/1982; 1-4/1983; 3/1984; 3,4/1985; 1-4/1986: 1, 2, 3?, 4/1987; 1-4/1988; 1-4/1989
11 Revista «Mobila», nr: 3,4 /1985; 2-4/1986; 2/1987; 1-2/1988; 3/1989.
12 Stoiculescu, Cr. D.: O personalitate remarcabilă a științelor forestiere românești: † Prof. dr. ing. Teodor Bălănică. Revista „Mobila”, nr. 2 /
1984, p: 39-40
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una din ultimele sale satisfacții era legată de invitația
colegilor ingineri minieri de la Petroșani, la 50 de ani
de la încheierea stagiului militar satisfăcut împreună.
Discursul spontan al invitatului a electrizat adunarea,
răsplătind invitația.

Fig. 7. Facsimilul copertei revistei “Mobila” nr. 1/1978, 88 pag. cretate
color, format 26 x 27 cm, “Organ al Ministerului Economiei Forestiere
și Materialelor de Construcții, UCECOM, Mininisterului Industriei
Ușoare și al Consiliului Inginerilor și Tehnicienilor din R.S.R. Colegiul
de redacție: ing. Florin Cristescu (redactor responsabil), ing. Mihai
Stoiculescu (redactor responsabil adjunct), ing. Cornel Bălăceanu, dr.
ing. Petre Drăgan, arh. Paul Focșa, ing. Victor Iliescu, ing. Constanța
Istrătescu, arh. Cezar Lăzărescu, ing. Claudiu Lăzărescu (fondatorul
revistei – 1964), ing. Florin Luchian, ing. Petre Necula, ing. Dumitru
Nicoară, ing. Vladimir Oros, arh. Maria Oancea, arh. Ion Popa, ing. Ion
Predescu, ec. Theodor Racu. Redactor principal: Liliana Radu” (filolog).

Apoi, în octombrie 1997, s-a angajat la firma SIALCO,
reprezentanța în România a firmei BATTENFELD, producătoare de mașini de injecție masă plastică, cu uzine în Germania și Austria. Urmare a activității sale
susținute, chiar și cu câte trei deplasări pe lună, spre
a însoți ingineri români la sediul firmei, a reușit să livreze un număr record de utilaje în România. Partenerii comerciali cu care a lucrat, i-au apreciat caracterul,
seriozitatea, corectitudinea, unii dintre ei devenindu-i
adevărați prieteni.
În anul 2000, a apărut oportunitatea înființării unei
societăți româno-austriece care să preia această activitate. Așa a apărut firma JUST PLAST TECHNOLOGIES,
la care conf. ing. Mihai Stoiculescu era asociat și director general. Firma și-a extins activitatea, asigurând
vânzarea de piese de schimb pentru mașinile livrate,
echipament periferic, montaj și reparații cu tehnician
propriu, precum și participarea cu stand la târgurile
de profil din București. Ulterior, împreună cu ing. Dan
Viespescu, a preluat și reprezentanța firmei austriece
MAPLAN producătoare de mașini de injectat cauciuc,
înregistrând pe piața românească un succes considerabil. Dar, recesiunea de la finele anilor 2000, scăderea comenzilor, dificultățile de finanțare etc., au determinat
în iulie 2007 lichidarea firmei JUST PLAST TECHNOLOGIES și pensionarea sa. Contrar acestor amărăciuni,

Fig. 8. Conf. ing. Mihai Stoiculescu, iubitor constant al monumentelor
naționale, aici în pragul presenectuții, în incinta Mănăstirii Curtea de
Argeș (foto ing. Anca Rădulescu, 2010).

Conf. ing. Mihai Stoiculescu a fost un mare optimist,
spiritual, zâmbitor și mereu glumeț, dinamic, întreprinzător, onest, entuziast, devotat, prietenos, tolerant, generos, impresionabil, serios și protocolar cu autoritățile,
binevoitor, cald și apropiat cu colegii și subalternii, fascinant pentru tineri, dar ferm la nevoie, când era vorba
de morală, de logică, de dreptate. Și-a iubit familia, prietenii, profesia și țara, bucuros să aducă bucurie altora.
Trăia intens istoria națională, realizările politice și economice, fiind dezolat de năruirea industriei de prelucrare a lemnului și a ICPIL, precum și de încetarea apariției
revistei “Mobila” și, cu excepția «Revistei pădurilor», a tuturor celorlalte publicații de ramură la care contribuise
și activase plenar până nu demult. Rămâne în memoria
posterității prin acreditarea unui stil de muncă responsabil și elegant, învingerea temerară a vicisitudinilor
profesionale și existențiale, crearea directă și indirectă a sutelor de locuri de muncă, utilizarea industrială
a produselor fibro-lemnoase, inaugurarea studiului
lemnului la Facultatea de arte decorative, contribuțiile
115

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
la cunoașterea și fabricarea stilurilor de mobilă căutate
pe piața internațională, succesele firmelor BATTENFELD și MAPLAN în România, instruirea profesională
a personalului firmelor sale în concordanță cu normele
europene.
Prin trecerea lui la cele veșnice, rudele și colegii au pierdut un prieten devotat și afectuos, societatea un membru de valoare pe care se putea baza, iar tineretul un
exemplu de abnegație și probitate profesională. Spove-

dit și împărtășit, din 23.05.2017, conf. ing. Mihai Stoiculescu își doarme somnul etern în fig. 85-bis, în cimitirul Bellu Ortodox, din București.
Dumnezeu Să-l ierte și Să-l odihnească în pace în
împărăția Sa pentru tot binele făcut semenilor!
Conf. ing. Florin POPA
Ing. Dan VIESPESCU
Dr.ing. Cristian D. STOICULESCU

Abstract

Lecturer Mihai Stoiculescu, a fair insight into his work
Lecturer Mihai Stoiculescu (1942 – 2017) benefited from a rigorous upbringing and tuition both within his
family as well as in the multicultural whereabouts of good old Brașov, where he graduated from «Andrei Șaguna»
High-school and the Faculty of Wood Industrialization. He made himself noticed, transferred to Bucharest and
was quickly promoted to the wood processing industry unit, added to the university medium in the capital, all
of which had been prior to his addition to the State Investment and Trademark Office – OSIM and the private
sector. He brought his contribution to the building and start-up of three out of the total six Pipera industrial
platforms, granted the outlet of genuine national semi-finite wooden items by the replacement of plywood foils
with those of melamine fiber, which was to subsequently be found in the transport construction industry. As
head of The Information and Research Office of the Ministry of Forestry Economy and Construction Materials
he was an avid activist in the recovery proceedings of the «Forestry Museum» from Bucharest, in the selection
and distribution of scientific and technical scoops. From his position of deputy editor in charge of «Mobila»
magazine, he supported and obtained a double number of yearly issues, he facilitated the inception and
promotion of two new columns. He translated, interpreted and transferred to the economy over 6,000 cutting
edge technical and scientific data from the national OSIM patent collection. Throughout his inland business
trips to profile units, he endorsed the up-to-date bringing and protection of original technical solutions, which
led to a significant rise in patent request forms registered within OSIM, from 2,900 to 6,137 in a ten-year-period.
At the Decorative Art Faculty he initiated and supported the «Wood technology», «The history of furniture styles»
and «Interior architecture» courses over two decades. He published «The evolution of style furniture» and articles
from the domain of furniture industry. In the private sector, as representative and general manager associated
to various foreign firms more than on a single occasion, he acted as buffer within the professional RomanianGerman-Austrian relations and contributted to the success of BATTENFELD and MAPLAN in Romania. His
technical and foreign language skills, as well as his teaching skills, made him valuable, appreciated and highly
esteemed.
English by Prof. Alexandra Țucan-Ionescu
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RUDOLF RÖSLER: ISTORIA FORMĂRII
INTELECTUALITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN TRANSILVANIA
ȘI BANAT ÎN EPOCA MODERNĂ. ACADEMIA DE
MINERIT ȘI SILVICULTURĂ DE LA SCHEMNITZ.
REVISTA PĂDURILOR, 131(2016), 3-4: 100-106.
Sinteză statistică narativă, minuțioasă și frescă obiectivă
a epocii moderne (1821-1918) din Transilvania și Banat,
elaboratul de mare actualitate și interes politic, istoric și
social, național și internațional a reputatului bistrițean
poliglot inginer silvic Rudolf Rösler – fost amenajist la
filiala I.C.A.S. Brașov, emigrat legal în Germania în anul
1976 – rezumă valoroasa monografie cu același titlu de
mai sus, semnată de istoricul Cornel Sigmirean (2000)1
și demonstrează, în lumina izvoarelor arhivistice publicate, două aspecte contemporane complementare:
(1) Istoricul creării și evoluției primei facultăți de silvicultură din Europa și implicit din lume, cu predare în
limba germană, la Schemnitz (astăzi Banska Stiavnica,
Slovacia), din fostul Imperiu Austriac (1763-1918).
Aceasta, în anul 1808, sub directoratul profesorului H.
D. Wilkens (1763-1832), se scindează și se înființează
Institutul de Silvicultură, care în anul 1846 devine Academia Regală de Minerit și Silvicultură Schemnitz. Pentru asimilarea forțată a naționalităților conlocuitoare,
guvernul de la Pesta impune predarea în limba ungară.
Aici au studiat studenți români, unguri și germani din
Transilvania și Banat (care pe atunci aparțineau Monarhiei Austro-Ungare). În perioada 1867-1918 au studiat
aici 260 români, dintre care 205 au urmat silvicultura.
După localitățile de origine s-au putut identifica doar
185 români (Fig.1), toți cu nume maghiarizate. Nefiind
maghiari sau „maghiaroni” – prin refuzarea convertirii
lingvistice, nu au putut avansa profesional în spațiul
fostei Ungarii istorice stabilindu-se în Regatul României sau unde au găsit un loc de muncă. Spre deosebire
de românii ardeleni, cei din Moldova și Țara Românescă
au savurat instruirea lor forestieră nediscriminată în
Franța, la Nancy (École Nationale du Génie Rural, des
Eaux et des Forêts).
(2) Politica ungurească progresivă de asimilare forțată
a națiunilor conlocuitoare, care a culminat în perioada
dualismului austro-ungar (1867-1918). În această ultimă perioadă, opunându-se deznaționalizării, cei 7.778

tineri intelectuali români cu studii universitare în Europa Centrală și de Vest, nu au fost promovați în posturi
publice superioare. Marginalizați, au emigrat, cu precădere în Regatul României, unde s-au numărat printre
creatorii României moderne, precum: Victor Babeș, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Daicoviciu etc.,
iar dintre silvicultori: Iuliu Moldovan, Artur Coman ș.a.

Fig. 1. Proveniența studenților români de la Academia de Silvicultura
Schemnitz, după județele din Transilvania și Banat, în perioada 1867-1918.
În paranteză ponderea pădurilor, % din suprafața județelor (R. Rösler, 2016).

La aniversarea centenarului Marii Uniri din 1918, readucerea în conștiința colectivă a opresiunii ungare asupra națiunilor conlocuitoare din spațiul fostei Ungarii
istorice se constituie într-un omagiu adus memoriei
precursorilor noștri ardeleni și bănățeni discriminați
național și social și, pentru prevenirea repetării, o datorie sacră a generațiilor actuale și viitoare, inaugurată
în publicațiile silvice de colegul nostru etnic german,
Rudolf Rösler.
Dr. ing. Cristian D. Stoiculescu

1 Sigmirean, C., 2000: Istoria formarii intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă. Presa Universitară Clujeană.
Cluj, 807 pp.
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Într-un cadru festiv, la hotelul Italia din Cluj, pe 31 martie 2018,
dr.ing. Dan Ciobanu (Univ. Transilvania din Brașov), alături de
alte trei personalități din țară, a primit titlul de academician
în științe sociale al International Academy of Social Sciences
(IASS) din Palm Beach, Florida, USA.
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Plantație de jneapăn în Mt. Oslea - proiectul LIFE + 11NAT/RO/825 (foto Elisabeta Juveloiu)

Plantație de castan în zona Tismana - proiectul LIFE + 11NAT/RO/825 (foto Dănuț Chira)

Transfăgărășan (foto Dănuț Chira)
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