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P R O T E C Ț I A  PĂ D U R I L O R

Ceresa bubalus  
(Hemiptera: Membracidae) în plantații  
de cvercinee din nord-estul României

Constantin Ciornei1, Daniela Lupaștean2, Roxana Voicu3, Daniel Aungurenci4
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1. Introducere
Pădurile sunt debilitate periodic, în special, sub impactul 
extremelor climatice și a speciilor invazive de dăunători 
și boli (Simionescu et al 2012, Nețoiu et al 2018, Olenici et 
al 2018, Tomescu et al 2018, Bałazy et al 2019, Nedealcov 
2019, Schuldt et al 2020).
Membracidul nord-american Ceresa bubalus Fabricius, 1794 
(Hemiptera: Membracidae, syn. Stictocephala bisonia Koop 
& Yonke, 1977; Membracis bubalus Fabricius, 1794), cunoscut 
sub numele de ”cicada gheboasă a pomilor și viței de vie”, este 
o specie invazivă (Stoian 1983, Andrade 2004, DAISIE 2019).
În ultima sută de ani, C. bubalus s-a răspândit în multe 
regiuni ale lumii și a invadat noi teritorii. Astfel, specia 
a fost introdusă în partea de vest a SUA, Hawaii, Europa, 
nordul Africii și, de asemenea, în Caucaz și Asia Centrală 
(Gjonov and Shishiniova 2014, Walczak et al 2018).
În Europa a fost semnalată pentru prima oară în Kovin 
(Serbia), înainte de 1912, apoi în St-Guilhem-le-Désert 
și Lattes near Montpellier (Franța), în 1918. Treptat, 
insecta a colonizat continentul, fiind înregistrată în toate 
zonele sudice și centrale ale Europei, lipsind doar în 
cele nordice (Scandinavia, nordul Rusiei) (Horváth 1912, 
Świerczewski and Stroiński 2011, Timuş 2015). Specia 
este polifagă și euritermică (Krištín et al 1984).
Dăunătorul a produs pierderi de producție în livezile și 
viile din sudul Europei, din cauza gradațiilor din ce în ce 
mai frecvente (Arzone et al 1987). Insecta este întâlnită în 
culturile agricole, de unde trece în sistemele agrosilvice sau 
în plantațiile / regenerările forestiere, în care poate ataca 
multe specii forestiere, inclusiv cvercinee (Teodoru et al 2019).
În Romania este întâlnită în toate regiunile ţării, cu 
importanţă economică în pepiniere şi plantaţii 
tinere, pomicole şi viticole (Teodorescu 2018). Prima 
consemnare a cicadei gheboase în plantaţii tinere de 
cvercinee (gorun) în România, în toamna anului 2017 
(ocolul silvic privat Greengold Est SRL), a prilejuit aceste 
observații privind daunele produse.

2. Descrierea și biologia dăunătorului
Descriere. Adultul (fig. 1a,b) are 8-10 mm lungime și 
4 mm lățime. Femelele sunt mai mici decât masculii și 
prezintă un ovipozitor puternic.

Fig. 1. Adult (femelă) de Ceresa bubalus prezentă în u.a. 232 
din UP XII Iași Sud, O.S. Greengold Est (suprafață netratată): pe 
ramuă de gorun (a); detaliu (b) –11.09.2018 (Foto: C. Ciornei)
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Corpul are culoare verde și este acoperit integral de un 
pronot de formă triunghiulară, puternic arcuit (de aici 
și numele de cicadă gheboasă). Ochii sunt proeminenți 
și de culoare neagră. Ambele sexe prezintă aripi verzi, 
semitransparente și picioare posterioare adaptate pentru 
sărit. Insecta este bună zburătoare (www.horticultorul.
ro/insecte, 2015; www.anfdf.ro/sanatate/ghid/Ghid_
informativ_vita.pdf). Ouăle, albe, semitransparente, 
ating lungimea de 2 mm. Larvele sunt cenușii-verzui, cu 
corpul turtit lateral.
Biologie. Ceresa bubalus este o insectă monovoltină. 
Iernează în stadiul de ou, pe ramurile subțiri ale 
plantelor lemnoase. O femelă depune circa 100 ouă. 
Acestea rezistă foarte bine la temperaturi negative (până 
la -20°C). Larvele, care apar din ou, în perioada martie-
mai, coboară pe sol și se hrănesc cu plante ierboase. 
Acestea se dezvoltă complet până în luna iulie (circa 30-
70 zile).
Adulții se hrănesc, la început, cu vegetația ierboasă 
(diferite plante spontane sau de cultură – lucernă, trifoi, 
cereale, legume etc.), după care urcă pe vița de vie sau 
în coronamentul pomilor (diferite specii și soiuri de 
măr, păr, cais, cireș, gutui, nuc, prun ș.a.) sau speciilor 
forestiere / ornamentale (carpen, castan, cvercinee, dud, 
frasin, lemn câinesc, măceș, mojdrean, mur, păducel, 
porumbar, plop, salcie, salcâm, sânger, tei, zmeur etc.), 
pentru împerechere și depunerea pontei (Jansky et al 
1988, Świerczewski and Stroiński 2011).
Ponta, formată din 6-12 ouă, este depusă într-o tăietură 
(de până la 1 cm lungime - fig. 3.a) făcută de femele în 
scoarța lujerilor de 1-3 ani, în perioada septembrie-
octombrie. Tăieturile pătrund în scoarță, floem și 
cambiu, putând provoca uscarea ramurilor și facilitarea 
infecțiilor criptogamice.

3. Locul cercetărilor
Primele atacuri au fost observate cu ocazia controlului 
anual al plantațiilor efectuat în toamna anului 2017 în 
Ocolul Silvic Greengold Est.

Fig. 2. Localizarea plantaţiilor de gorun afectate de Ceresa 
bubalus din O.S. GREENGOLD EST (a), plantația din u.a. 209 B, 

UP XII Iași Sud – 05.02.2018 (Foto: C. Ciornei)

Tab. 1. Suprafețe infestate de Ceresa bubalus în toamna anului 
2017 în pădurea Liteni

UP ua Suprafața (ha) Compoziția Vârsta (ani)

Amelina 29 A 28,3 10 Go 3-4

Amelina 30 B 18,9 10 Go 3-4

Amelina 30 D 19,3 10 Go 3-4

XII Iași Sud 206 D 4,7 10 Go 3-4

XII Iași Sud 209 B 10,0 10 Go 3-4

XII Iași Sud 232 11,3 10 Go 3-4

Total 92,5

Suprafața totală infestată de cicada gheboasă s-a cifrat la 
92,5 ha (tab. 1, fig. 2a,b). Plantațiile de gorun, în vârstă 
de 3-4 ani, sunt situate în pădurea Liteni (UP Amelina și 
XII Iași Sud).

4. Material și metodă
Au fost parcurse suprafeţele infestate şi s-a stabilit 
frecvența puieților atacați. Au fost analizate probe 
recoltate din câte trei puieți din fiecare unitate 
amenajistică, în marea lor majoritate, ramuri laterale.
Pentru stabilirea densității atacurilor produse pe tulpina 
puieților de gorun, au fost efectuate secțiuni de câte 10 
cm lungime, pe care au fost analizate câte 5 suprafețe 
de 1cm2. Densitatea depunerilor de ouă (tăieturilor 
longitudinale) s-a obținut multiplicând densitatea medie 
a acestora pe 1 cm2 cu suprafața laterală a porțiunii de fus 
în lungime de 1 dm. Pentru stabilirea numărului de ouă/
depunere au fost efectuate analize sub lupa binoculară și 
au fost realizate imagini cu aparatură de mare precizie la 
Facultatea de Biologie din Bacău.
Pentru ramurile laterale și creșterile curente mai subțiri 
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s-a procedat la însemnarea cu marcăr, numărarea 
depunerilor şi raportarea acestora la lungimea de 1 dm.
Combaterea dăunătorului în stadiul de ou s-a efectuat 
prin tratamente de iarnă (februarie) cu produsul Confidor 
Oil SC 004, în concentrație de 1,5 % cu norma de consum 
de 500 l soluție/ha, aplicate cu aparatul Vermorel.

5. Rezultate
5.1. Gradul de vătămare a scoarței puieților de 
gorun prin inciziile produse de femele de Ceresa 
bubalus
Infestarea cu Ceresa bubalus în stadiul de ou a fost 
stabilită în luna februarie 2018. Atacurile constau din 
incizii longitudinale pe lujeri (fig. 3a). Ouăle sunt depuse 
sub scoarță, de o parte și de alta a inciziei (fig. 3b).

Fig. 3. Atac pe scoarță (incizie longitudinală)(a) și depunere cu 
ouă de Ceresa bubalus (b) (Foto: Roxana Voicu)

Stabilirea nivelului de infestare a tulpinilor și ramurilor 
laterale a fost realizată în condiții de laborator (fig. 4 și 

5, tab. 2 şi 3).

Fig. 4. Stabilirea gradului de vătămare și a infestării cu ouă de 
Ceresa bubalus (a,b) ale tulpinii puieților de gorun din u.a. 29A 

(UP I Amelina, O.S. Grengold Est) – 05.02.2018 (Foto: C. Ciornei)

Fig. 5. Stabilirea gradului de vătămare și a infestării cu ouă de 
Ceresa bubalus: pe fus (a); pe creșteri anuale (b) (u.a. 29A, UP I 

Amelina, O.S.Grengold Est) – 05.02.2018 (Foto: C. Ciornei)
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Tab. 2. Infestarea puieţilor de gorun cu Ceresa bubalus în plantaţia din u.a. 29A (UP I Amelina, O.S. Grenngold Est) – 05.02.2018

NP

Nivel
de la 
sol

(cm)

d1/2
(cm)

Slat
(10π x

d1/2)
(cm2)

Nr. incizii/cm2 în secțiunea.... NTI
Slat x Smed

Nr.ouă/depunere din secțiunea ... NOV
col.11 x col. 17

S1 S2 S3 S4 S5 Smed S1 S2 S3 S4 S5 Smed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0-10 1,9 59,66 5 5 1 3 3 3,4 203 7 8 6 8+1n 7+1n 7,2+0,4n 1462
2 10-20 1,7 53,88 1 3 2 3 2 2,2 119 5+2n 7 3+2n 0 6 4,2+0,8n 500

3 20-30 1,6 50,24 3 2 1 1 4 2,2 111 5+4n+
4nu 8 6 4 4 5,4+0,8n+0,8nu 599

4 30-40 1,3 40,82 2 2 1 0 2 1,4 57 8 5 6 0 7 5,2 296

5 40-50 1,2 37,68 1 1 0 1 0 0,6 23 3+3n 12+2n 0 7 0 4,4+1,0n 101

6 50-60 1,2 37,68 0 2 1 1 2 1,2 45 0 9 6 12 4+2n 6,2+0,4n 279

7 60-70 1,1 34,54 3 2 9 2 1 1,6 55 5nu 8nu 0 4nu 4nu 4,2nu 0

8 70-80 1,1 34,54 1 1 1 1 1 1,0 35 2+3n 10nu 0 8au1nu 8
2+0,6n+

0,8nu
+1,6au

70

9 80-90 1,0 31,40 1 2 1 1 1 1,2 38 3+2n 2+3nu 4+2n 8nu 2+4n 2,2+1,6n
+2nu 84

10 90-100 0,9 28,26 1 2 2 1 1 1,4 40 8 5nu 6n 10nu 6+2n 2,8+
1,6n3nu 112

11 100-
110 0,8 25,12 4 2 2 1 3 2,4 60 4+3n 7+1n 7 4 5 5,4+0,8n 324

12 110-
120 0,45 14,13 - - - - - - 27 5+3n 4 6 7 5 5,4+0,6n 146

13 120-
130 0,3 9,43 - - - - - - 12 8+4n 10 3 5+5n 13+1n 7,8+1,8n 94

14 130/
144,5 0,2 - - - - - - - 12 5 5+5n 3 4n 6 3,8+1,8n 46

TOTAL 837 4,9+0,9n0,8nu 
0,1au 4113

Ramură laterală

1 0-10 - - - - - - - - 12 9 7 6 6 6 6,8 82

2 10-20 - - - - - - - - 16 6 6 8+1n 4 8+1n 6,4+0,4n 102

3 20-30 - - - - - - - - 4 6 5 7 9 - 6,75 27

4 30-40 CrII2017 - - - - - - - 0 - - - - - - -

5 40-55 CrII2017 - - - - - - - 0 - - - - - - -

TOTAL 32 211

NP: nr. probă; Slat: Slateral; NTI: Nr. total incizii; NOV: Nr. total ouă viabile col.12 x col. 18; Cr II 2017= creșterea a doua în lungime 2017; n=ouă înnegrite; nu=ouă înnegrite și 
uscate; au=ouă albe uscate

Tab. 3. Nivelul infestării cu Ceresa bubalus în plantații de gorun din O.S. GREENGOLD EST la data de 05.02.2018

UP u.a
Nr. mediu atacuri (incizii)/dm Nr. mediu ouă/depunere

Grad
infestarefus ramuri

laterale
creștere curentă 

toamnă 2017 total
din care:

viabile %

I 29A 57,9 12,2 0,1 6,7 4,9 73,1 FP

I 30D - 1,1 0,2 3,1 3,1 100,0 S

XII 209B - 2,5 0,1 7,2 6,7 93,0 M

XII 232 -
21,4

(16,3noi
5,1vechi)

0,28
(0,22noi

0,06vechi)
3,51 3,4 96,8 P

După cum se observă din tabelul 2, pe tulpina unui puiet 
cu înălțimea de 1,45 m din u.a. 29A (UP I Amelina) s-au 
înregistrat un număr de 837 incizii, în care au fost depuse 
4113 ouă. Pe o ramură laterală de 55 cm, a aceluiași puiet, 
s-au înregistrat 32 incizii, cu un număr de 211 ouă. Nu au 
fost identificate atacuri pe creșterea a doua din toamna 
anului 2017. Analizele privind atacurile produse, numai 
pe ramurile laterale ale puieților din UP I Amelina (u.a. 
29A și 30D) și UP XII Iași Sud (u.a. 209B și 232), prezentate 
sintetic în tabelul 3, scot în evidență densități variind 
între 1,1 incizii/dm (u.a. 30D) și 16,3 incizii/dm (u.a. 232) 

pe ramurile laterale principale și densități foarte mici pe 
creșterea a doua a anului respectiv (0,1-0,28 incizii/dm). 
Numărul mediu de ouă/depunere a variat între 3,1 buc. 
(u.a. 30D) și 7,2 buc. (u.a. 209B). Procentul de ouă viabile 
a fost cuprins între 73,1% (u.a. 29A) și 100% (u.a. 30D).

5.2. Efectul tratamentelor chimice asupra 
cicadei Ceresa bubalus
În anul 2017 insecta a înregistrat infestări de intensitate 
slabă la foarte puternică pe o suprafață totală de 92,5 ha 
(66,5 ha în UP I Amelina, u.a. 29A, 30B și 30D și 26,0 ha 
în UP XII Iași Sud, u.a. 206D, 209B și 232). Pe suprafaţa 
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de 37,8 ha (u.a. 29A, 30D , 232) (tab. 4) au fost aplicate 
tratamente de iarnă (februarie) cu produsul Confidor Oil 
SC 004 (7,5 l/ha în 300 l apă). Se menționează că ocolul 
silvic Greengold nu este certificat FSC. Tratamentele au 
fost efectuate cu aparate de tip Vermorel. Observațiile 
din primăvara anului 2018 au evidențiat o mortalitate 
foarte mare a ouălor de C. bubalus (fig. 6).

Fig. 6. Ouă de Ceresa bubalus afectate de tratamentul cu Confidor 
Oil SC 004 (u.a. 232, UP XII – O.S.Grengold Est) – 25.06.2018 - 

(Foto: C. Ciornei)

În urma verificărilor efectuate în teren, în data de 
13.09.2018, în suprafețele tratate cu produsul Confidor 
Oil SC 004, nu au fost înregistrate atacuri noi produse 
de Ceresa bubalus, ceea ce confirmă efectul foarte bun al 
tratamentului (tab. 4).

Tab. 4. Eficacitatea tratamentului cu Confidor în combaterea 
dăunătorului Ceresa bubalus - 13.09.2018

UP ua St
(ha) Nr. mediu atacuri (incizii)/dm Efic

(%)
2017 2018

F RL CC F RL CC
I 29A 14,0 57,9 12,2 0,1 0 0 0 100
I 30D 13,5 - 1,1 0,2 0 0 0 100

XII 232 10,3 - 21,41 0,282 0 0 0 100
T - 37,8 - - - - - - -

St: suprafața tratată; F: (pe) fus; RL: (pe) ramuri laterale; CC: creștere curentă 
toamnă; 21,41 = 16,3 noi + 5,1vechi; 0,282 = 0,22noi + 0,06vechi; Efic: eficacitate 

100 x (Ni2017 - Ni2018)/Ni2017

Plantațiile au înregistrat creșteri viguroase în anul respectiv 
și au atins înălțimi de peste 3 m. În acest fel, nu a mai fost 
necesară aplicarea de tratamente în stadiul de adult, cu 
amestec de Fastac (0,3 l/ha) și Calypso (0,1 l/ha), propusă 
în pachetul de măsuri de combatere a dăunătorului.
Plantația din u.a. 30B, netratată chimic, cu infestare 
mai slabă în anul 2017, a prezentat și în toamna 2018 
infestări nesemnificative cu ouă de C. bubalus. Styrsky 
and Eubanks (2007) consideră că furnicile ar putea limita 
apariția gradațiilor insectelor fitofage. Balduf (1928) and 
Pricop (2012) amintesc faptul că Polynema striaticorne 
este un parazit de ouă, specializat pe C. bubalus, care 
poate reduce populația de cicade.

6. Concluzii
Studiul de față consemnează pentru prima oară în 
România atacuri produse de cicada gheboasă Ceresa 
bubalus în plantații de cvercinee. Tratamentul de iarnă 
efectuat în luna februarie 2018 cu produsul Confidor 
Oil SC 004, asupra stadiului de ou al dăunătorului, în 
plantații din UP I Amelina și UP XII Iași Sud, a avut 
un efect foarte bun. Pe suprafața tratată nu au fost 
înregistrate reinfestări. Dăunătorul va fi monitorizat în 
continuare, mai ales în plantațiile tinere.
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Abstract
Ceresa bubalus (Hemiptera: Membracidae) in oak plantations in northeastern Romania 
First severe attacks produced by Ceresa bubalus Fabricius, 1794 (Hemiptera: Membracidae) in Romanian forests 
occurred in autumn 2017 in young sessile oak plantations, in north-eastern Romania (Suceava county), managed 
by Greengold Est SRL Private Forest District. The attacks (longitudinal incisions on stems and lateral branches) 
were recorded on a total area of 92.5 ha (66.5 ha in PU I Amelina and 26.0 ha in PU XII Iași South). Heavy infestations 
occurred on 37.8 ha, the density of incisions was of 58 pieces/dm on stem and 21 pieces/dm on branches, with 3–7 
eggs/incision. In order to prevent new attacks on seedlings, winter spraying was done using Confidor Oil SC 004 
(dose 7.5 l/ha). No subsequent infestations were recorded after spraying. The monitoring of the pest continues, 
especially in the new plantations.
Keywords: Ceresa bubalus sessile oak plantations, sessile, oak, plantations, control.
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F O R E S T  P R O T E C T I O N

Risk assessment of damage by Hylobius 
abietis (L.) on forest sites to be planted

Marius Paraschiv1 

1 SCDEP Brașov, INCDS „Marin Drăcea”

1. Introduction
The pine weevil (Hylobius abietis) continues to be the most 
important pest of young conifer plantation in Europe. 
Despite long-standing concerns about avoiding the 
damage caused by this species, due to recent restrictions 
on the use of pesticides, an issue that seemed to be 
solved has come back to the attention of foresters. Proof 
of this is the huge number of published scientific works 
in journals, over 2000 in the last two decades (Leather 
2019) which has boosted the interest in this issue.
The insect causes damage to young seedlings from 
conifer plantations. Usually, damages are made by 
adults which have emerge from harvesting debris 
(especially stumps). The life history of this pest requires 
a development period of 2-4 years and first presume 
the colonization of fresh-cut stumps from the clear-
cut conifer’s areas. Females lay eggs under the bark of 
the stumps where larvae will develop. In this stage the 
insects are not producing damages; they will only feed 
on dead wood. But, when adults will emerge, they will 
search for fresh and thin conifer bark which they will 
find out on the stems and branches of newly planted 
seedlings. Besides that, regeneration feeding of old 
beetles can occur on the seedlings, altogether with the 
maturation ones providing a mixed summer-autumn 
aspect of the injuries, depending on the site features and 
clear-cut age (Olenici and Olenici 2003a).
The injuries can reduce or stop the passing of sap through 
the stem which can cause the death of the seedlings.
Since chemical control (Simionescu and Mihalache 
2000) against this pest has been restricted, different 
other approaches for seedling protection have been 
tried: biological insecticides (Willoughby et al 2020), 
entomopathogenic organisms such as fungi and 
nematodes (Williams et al 2013, Kapranas et al 2017) and 
technologies: physical protection of stems (Hagner and 
Jonsson 1995, Eidmann et al 1996, Nordlander et al 2009), 
soil preparation and use of shelterwood (Petersson 
and Orlander 2003, Luoranen and Viiri 2012) or use of 
synthetic attractants for trapping the adults (Nordlander 
1987, Olenici et al 2016, Skrzecz 2017).

The effectiveness of these methods of protection can 
vary depending on several factors such as the restocking 
status of the plantation, the number of treatments, the 
moment of applications or age, and type of the seedlings 
used (containerized or bare-rooted).
For efficiency (the measures to be applied correctly and 
only where appropriate), it is necessary to anticipate the 
possible damage caused by pine weevil by site and time.
The first attempts to predict damages on sites to be 
planted were made in Canada by Pendrel (1987, 1990). 
He developed a key for predicting the risk based on 
nineteen points which include among others the age of 
the clear cutting and the proximity of severe damage 
close to the new plantations and was addressed to large 
clear cuts areas (50 ha or more), which is rather an 
unusual practice to European in general and Romanian 
forestry especially (where clear-cuts are limited to 
1,0-3,0 ha). Other studies (Wilson et al 1996) took into 
consideration for the building of a risk assessment 
model four variables: size of the sites, age of the planting, 
proportion between self-seeded or planted seedlings, 
and the previous use of the site, forest or newly planted 
area.
Despite previous models, Nordlander et al (2017) 
considered that the amount of the seedlings planted 
in mineral soil, to be the best predictor to forecast the 
damages, doubtless, together with the age of clear-cuts 
at the time of planting and temperature sum at each 
location.
In some countries, the success and accuracy of these 
predictions have created the possibility of developing 
specialized services for analyze and determine the 
degree of risk to which future plantations will be subject 
(Moore 2007).
Concerning risk assessment in Romania, Olenici and 
Olenici (2003b) have developed a predicting method 
adapted to the local condition and forestry practices. 
Their key is designed for restocking of conifer species 
in their natural range, made with bare-rooted seedlings, 
and takes into account also, the presence of natural 
regeneration indirectly connected to canopy cover, 
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altitude, and the exposition of the sites too.
Using this key, in this study, we aimed to test the accuracy 
and reliability of the predictions and to check if it is 
handy to use and could by applied by foresters and forest 
owners.

2. Materials and methods

2.1. Study area
Coniferous plantation evaluated in this study are 
located in Șercaia village, Brașov County, and are under 
administration of ”Pădurile Șincii” Private Forest District. 
Selected plantations were part of the Drăguș (stands 11C, 
62B, 64D, 10A, and 12B) and Șinca districts (stands 66A, 
67A, 159B, 47I, and 71C).

Table 1. Details of evaluated forest sites

PU Sc Area
(ha)

Harvesting 
period

Altitude
(m) Aspect Slope

(%)

Old forest Herbaceous 
vegetation
cover (%)

Afforestation 
composition

(%)
Sp composition 

(%) Age Canopy 
cover (%)

I 11C 5.9 2104 1200-1600 NV 37 100PA 100 70 20 100 PA
I 62B 3.0 2014 1350 SE 32 100PA 110 70 20 100 PA
I 64D 0.5 2014 1600 E 27 100PA 50 80 10 100 PA

II 66A 15.2 2013 1400 NV 37 60PA
40AA 140 40 15 80 PA20 AP

II 67A 18.9 2013 1350 S 34 40AA 30PA 30FS 120 40 10 80 PA20 AP

II 159B 19.9 Nov2016-
Mar2017 860 N 32 100FS 180 30 20 70 PA30 AP

II 47I 23.7 2013 1280 NE 30 90PA 10LD 90 30 20 100PA
II 71C 1.9 2010 1400 E 25 90PA 10AP 95 10 10 80PA20LD

I 10A 1.3 April-June 
2016 1400 NV 37 90PA 10AA 110 70 80 100PA

I 12B 0.9 April-June2016 1350 NV 37 100PA 90 70 80 100PA
PU: production unit; Sc: subcompartiment ; Sp: species; PA: Picea abies, Norway spruce; AP: Aces pseudoplatanus, Sycamore; AA: Abies alba, European silver fir; FS: Fagus 

sylvatica, European beech; LD: Larix decidua, European Larch

2.2. Risk assessment
Damage risk was evaluated through the algorithm 
developed by Olenici and Olenici (2003b), which is 15 
points logical and intuitive key with pre-settled factors: 
altitude, exposition, old forest composition, canopy 
cover, weed type, and harvesting moment.
As delineated by Olenici and Olenici (2003b) risk classes 
were defined as low, when chances of an apparition of 
severe damages are less than 25%, medium when they 
are between 26-50%, and high when the chances are 
higher than 50%. Severe damage means that the total 
debarked area by weevils per affected seedling is more 
than 100mm2 (Longstom 1982, Wilson et al 1986).

2.3. Planting
Plantations took place between March and May 2018, 
manually with bare-rooted seedlings of Norway spruce 
(Picea abies), European larch (Larix decidua), and 
sycamore (Acer pseudoplatanus). Their spatial assemblage 
and proportions differed from site to site and were pre-
established by ecological afforestation pattern according 
to the natural type of forest before clear-cuts.
As seedlings with high vitality are less susceptible than 
those with low vitality (Wallertz et al 2005), for planting 
seedlings with roots of at least 15 cm in length, with a 
lignified stem, straight form, without bifurcations, were 
used. Seedlings were produced from local provenance, 
in administrator’s own nurseries: one year spent in 
greenhouse followed by another two seasons in open 
field nurseries.

2.4. Field evaluations
Damage assessments were conducted in semipermanent 
plots of 500m2 installed on each site during planting work. 
A total of 39 plots were used and their number varied 

between sites from 1 to 12. The purpose of these plots 
was to monitor the evolution of the plantations until the 
seedlings will reach the canopy closure. In autumn of 
2018 all plots were investigated to achieve information 
about live seedlings or dead, ill and injured ones, aiming 
to identify the causes for damage.
Also, after planting, to detect the presence of the weevils, 
on each site, 10 to 34 bait bark traps per hectare were 
set on the ground, randomly, close to the seedlings. 
The traps were made by fresh spruce bark (pieces of 
approximately 30 cm x 30 cm) treated with insecticide 
(spinosad) and they served as a lure for the adult weevils. 
Those were inspected weekly and replaced periodically 
for the first two months to observe any death specimen 
belonging to H. abietis species.

3. Results
3.1. Risk assessment
Risk assessment was compiled for the 10 new plantations, 
covering 91.2 ha. The risk classes assigned through the 
algorithm are presented in the next table (table 2).

Table 2. Assigned risk for sites planted in 2018

PU Sc Area (ha) Risk classes
I 11C 5.9 low
I 62B 3.0 low
I 64D 0.5 low
II 66A 15.2 low
II 67A 18.9 low
II 159B 19.9 low
II 47I 23.7 low
II 71C 1.9 low
I 10A 1.2 high
I 12B 0.9 high
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The predicted severe damages were assigned for 2.1 ha 
with 7600 new seedlings. For those, we estimated more 
than 3800 severely damaged seedlings in the next two 
seasons if no control measure will be taken and possibly 
leading to a debarked area of the 100-200mm2/affected 
seedling. We appreciated that the first damages will 
be made in the early spring of 2018 by newly emerged 
weevils, then spring and summer ones in 2019, and also 
some damage even in 2020 were not excluded to appear.
Low risk was predicted for the other eight sites with 
62035 spruce and larch seedlings from an area of 89.0 ha.

3.2. Planting, field evaluations and preventive 
interventions
For restocking of all ten sites (both clear cuts and partly 
natural regenerated) 73040 seedlings were used of which 
68355 were spruce, 1280 larch and 3405 sycamore.
At the end of the first season, the proportion of alive 
seedlings varied between 85-95% with an average of 
91%. The total number of dead seedlings was 7167, out 
of which 2910 killed by H. abietis, and the rest by others. 
Plantations predicted with low risk of damage used 
62035 spruce and larch seedlings, of which 2350 (3.8 %) 
were killed by H. abietis and 3677 (5.9 %) by other causes 
while for those anticipated with high risk from a total 
7600 seedlings, 7.4 % (560 seedlings) where dead because 
of the weevil and 7.6 % (580 seedlings) from other causes.
Surveying efforts through bark baited traps revealed 
1039 adult weevils (varying from 2.6 to 21.4 beetles/trap), 
695 individuals from sites predicted with low damage 
levels, and 344 from those assigned with high risk.
Due to the damage increase observed at the end of July 
2018, in the sites assessed with high risk individual 
spraying of the seedlings with 50 L emulsion solution 
(spinosad) per hectare were carried out.

4. Discussion
Development duration of the weevil population was 
assumed to be as proposed by Olenici and Olenici (2003b). 
According to these studies the development duration of 
H. abietis for the northern part of the country was 2 years 
for populations that live under 1000 m a.s.l. on every 
aspect and between 1000-1400 m a.s.l. for southern 
expositions, 2-3 years for those situated on northern 
places at an altitude between 1000 and 1300 m and 3 to 4 
years for those populations that live on northern faces at 
elevations higher than 1300 m.
Our evaluation takes into consideration the fact that 
conifer seedlings were treated by dipping the above-
ground parts in insecticide emulsion (Skrzecz 2017), 
before being planted, a treatment able to protect the 
seedlings for at least the first two months in the field 
(Olenci and Olenici 2002, Ureche 2008). We didn’t found 
studies concerning spinosad (the active ingredient of 
the insecticide used) efficiency and the prolongation 
of the protective effect in the field but, this has been 
assimilated for the same period as for the ones treated 
with pyrethroids.
The most simple cases to be analysed were those areas 

harvested in 2013, stand subcompartments 47I and 66A: 
even if they are situated on relatively high elevation which 
forces the weevil population development to take longer 
(around 3-4 years at 1400 m) for those which occupied 
the northern aspects (66A), the time until restocking was 
made was long enough for the insects to complete their 
development and to leave from those sites. This is why 
we considered that the seedlings used for reforestation 
here, will experience only sporadically and completely 
random damages. Also, the weevil populations which 
presumably developed on subcompartment 47I, at the 
elevation of 1280 m (a.s.l.) should have finished their 
2-3 years development cycle and migrated from there 
at least two years before the spring of 2018. The same 
applies to the site harvested in 2010, respectively 71C.
Also, an easy decision was that referred to risk assigned 
to the site 67A which was previously occupied by beech, 
unsuitable for pine weevil development.
Low risk assigned for both plantation which were made 
in areas harvested in 2014 (respectively, 11C and 62B) 
was estimated by the fact that from the moment of 
harvesting to the plantation, one entire generation of 
weevils has developed and migrated already. Even so, 
due to aspect and high elevation for the first one (11C) 
(up to 1600 m) which could still provide some remaining 
weevils, the total damage was not entirely excluded but 
was estimated to only occur isolated on less than 15% of 
the seedlings.
For sites assigned with low risk of damage, the decision 
was completed by the canopy cover proportion, of the 
previous stands, which varied between 10% and 40 % 
which allowed natural regeneration to install and to 
reduce the pressure of weevils to the new seedlings as 
underlined by Långström and Day (2007).
Severe risk damage to more than 25% of the seedlings 
was assign to sites harvested two years before planting 
(2016) located at elevations between 1350 and 1400 m on 
northern slopes. In these places, based on the algorithm 
we suggest that part from the weevil populations 
requires 3 years and the rest of it 4 years to fully develop. 
This is why we considered that restocking will suffer 
significant losses in the first year (third after harvesting) 
when part of the weevils will emerge and the next one 
(the fourth year after harvesting) when the remaining 
weevil population will complete their development.
The low level of damages observed on the spruce 
seedlings from the sites assigned with high risk in the first 
season is below the threshold anticipated by us because 
of the chemical spraying that was made at the end of July 
when was observed an increased activity of the weevils. 
But as delineated above, because a considerable part of 
the weevils will emerge the second year after plantation 
the damages where assume to appear in the spring of 
2019 and chemical treatments were repeated.
In respect to those plantations assigned with low risk, 
field observations have confirmed our predictions, 
and the level of damages did not exceed the assigned 
threshold.
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The risk of weevils attacks generally declines with 
increasing the time since harvesting, in opposition to 
the interest to restock very quickly the clear-cuts to avoid 
the prolongation of the rotation and issues regarding 
competing vegetation as delineated previously (Nilsson 
and Örlander 1999, Långström and Day 2007).
Partially, the need to delay reforestation was overcome 
by national regulations which require forest owners to 
replant the conifer clear-cut sites after two vegetation 
seasons since harvesting. This delay could be enough 
for sites situated below 1000 m a.s.l. altitude on every 
aspect (exposition) and for the southern ones up to 1300 
m which allows one full generation development for the 
weevil’s populations and to migrate before planting the 
seedlings. But, for northern slopes situated over 1000 
m a.s.l. some of the populations require between 2 and 
4 years to complete their development making an easy 
target for the maturation and regenerating feeding of 
the weevils on the newly planted seedlings.
The need to overcome the damages produced by this 
weevil is delineated also from available information 
which indicated that H. abietis produced sever damages 
in Romania, between 1991-2000, on 60719 ha which 
represents almost 34% of the threatened area (180000 
ha) comparative with Hungary – 10% and Germany – 
0.2% observed between 1990-1998 (Simionescu et al 2001, 
Grégoire and Evans 2004). Unfortunately, no reliable data 
concerning the damages produced in the last period are 
available, but certainly, the threat does exist and it is 
amplified by the pesticide restriction issue.

5. Conclusion
The algorithm tested for risk evaluation was reliable, 
easy to use, and validated through field observations. 
This could be applied widely by foresters to predict 
the possible damage produced by H. abietis to their 
plantations and to concentrate the efforts in those 
assigned to high risk of damage. An approach like this 
aimed to differentiate the chemical control between 
sites and to use rationally the pesticides will lead to a 
general decrease of toxicity resulted in the environment 
and susceptible organisms. However, we think that the 
possibility to take into consideration the proximity of old 
plantations to the new ones as a criterion can increase 
the accuracy of the method and improve the use of it.

Limitations of the study
The scarce availability of sites to be analysed and the 
fact that the main part of them where older than 4 
years, which represents rather an unusual situation, has 
reduced the complexity of situations and challenged 
less the assessment algorithm. Also, the fact that we 
only could present the situation from the first year of 
plantation not taking into account the damage from 
the two following seasons may limit considerably the 
concision of the results.
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Rezumat
Evaluarea gradului de risc de atacul de Hylobius abietis pentru plantațiile care urmează a fi înființate
În contextul actual al limitării utilizării pesticidelor în lucrările de protecție a culturilor silvice, lucrarea de 
față aduce în discuție importanța anticipării pagubelor produse de Hylobius abietis în culturile nou înființate 
de rășinoase, pentru a putea interveni diferențiat, punctual, doar acolo unde acestea apar. Bazată pe cheia de 
determinare a gradului de risc elaborată anterior, analiza amintește că nu toate plantațiile de rășinoase vor 
fi afectate, în același mod, de această specie, ci atacul va fi diferențiat, în funcție de vechimea parchetului ce 
urmează a fi plantat, de altitudinea și expoziția terenului, care vor determina durata dezvoltării populațiilor 
timp de 2, 3 sau chiar 4 ani. De asemenea, s-a testat gradul de complexitate în utilizarea cheii de determinare 
a gradului de risc, în scopul aprecierii eficienței și ușurinței de folosire a acesteia în rândul practicienilor din 
domeniul protecției pădurilor.
Cuvinte cheie: Hylobius abietis, Picea abies, protecție, plantații

Abstract
Due to limitations in the use of pesticides this paper discusses the importance of anticipating the damages caused 
by Hylobius abietis in newly established plantations in order to control the weevil differently
Based on the risk determination key, previously developed, the analysis takes into consideration that not all 
conifer plantations will be damaged in the same way. This will be different and will depend on the age of the sites, 
altitude and exposure aspects which will influence the development duration of this species. Also, the complexity 
and ease of use among foresters were tested. The results indicated sites with low and high risk, confirmed thought 
field evaluations providing correct predictions of damage levels of the seedlings.
Keywords: Hylobius abietis, Picea abies, forest protection, plantations
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determinarea volumului de lemn de 

lucru pe baza defectelor exterioare și 
interioare în făgete cu vârstă înaintată
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1. Considerații generale
Încadrarea arborilor pe picior în clase de calitate, în țara 
noastră, se realizează conform metodei elaborate de I. 
Decei și R. Dissescu (1960), care presupune repartizarea 
acestora într-una din cele patru clase de calitate, în funcție 
de proporția înălțimii arborelui (0,1H) aptă pentru lemn 
de lucru. Astfel, potrivit metodei, aprecierea calității 
arborilor se realizează printr-o atentă analiză vizuală, 
urmărindu-se forma trunchiului și prezența eventualelor 
defecte exterioare, care pot conduce la declasări ale 
arborilor dintr-o clasă de calitate într-alta, ca urmare 
a mărimii și poziției pe trunchi a porțiunii cu defecte. 
Această metodă este, însă, mai mult sau mai puțin precisă 
în cazul arboretelor de fag cu vârstă înaintată, datorită 
frecvenței mari a defectelor interioare ale arborilor 
(putregai interior, inimă roșie, inimă stelată) (Simionescu 
et al 2000, Chira et al 2001, Câmpu 2008, Iacob 2009). 
De aceea, la stabilirea mai exactă a volumului de lemn 
de lucru din arboretele de fag cu vârstă înaintată, este 
necesar să se pună în evidență și defectele interioare ale 
arborilor (Ciubotaru 1998, HG 1090/2000, OM 1651/2000).
Pentru evidențierea defectelor interioare ale arborilor, 
se pot folosi procedee distructive, constând în doborârea 
și secționarea unui număr reprezentativ de arbori 
dintr-un arboret, sau mai puțin distructive, bazate pe 
sondarea trunchiului arborilor, cu ajutorul burghiului 
Pressler, sau cu un dispozitiv prevăzut cu ac subțire de 
oțel, care, în corelație cu rezistența de pătrundere în 
lemn, evidențiază prezența sau absența putregaiului 
(Dumitriu-Tătăranu et al 1983, Câmpu 2009). Procedeele 
nedistructive utilizabile, în prezent, se bazează pe aparate 
de scanare a trunchiului arborilor, cum ar fi Arbotom 
(aparat care realizează tomografia arborelui cu ajutorul 
ultrasunetelor), sau defectoscoape portabile, folosind 
radiația ionică, razele Röentgen etc. (Dinulică 2007). 
Ținând cont de faptul că aparatele de scanare a arborilor 

sunt relativ scumpe, metoda cea mai economică și 
accesibilă producției este aceea de extragere a unor 
probe (carote de sondaj) cu burghiului Pressler, de la 
diametrul de bază al arborilor, cu ajutorul cărora să se 
stabilească prezența defectelor interioare (Dumitriu 
Tătăranu et al 1983). Această metodă a fost utilizată și în 
prezentele cercetări.

2. Material și metodă
Cercetările, privind determinarea mai exactă a volumului 
de lemn de lucru, s-au efectuat în cinci arborete de fag, 
cu vârstă înaintată, din fondul forestier al O.S. Pădurile 
Șincii R.A., adoptându-se metoda experimentală bazată pe 
efectuarea de măsurători biometrice, observații specifice 
și prelevări de carote de la arborii din suprafețele 
experimentale amplasate în O.S. Pădurile Sincii (tab. 1).

Tabelul 1. Arboretele de fag în care s-au efectuat cercetări - O.S. 
Pădurile Șincii

Cod
SE SE U.P. u.a. Vr

(ani) CP Alt
(m)

Sp
(ha)

SPF 1 Șinca Sinca  167 140 III 570-720 0,22
SPF 2 Strâmba Sinca 52 C 150 III 700-850 0,20
SPF 3 Plopoasa Sinca  127 110 III 530-690 0,21
SPF 4 Veneția Părău 16 A 110 III 560-760 0,24
SPF 5 Arinoasa Părău 99 A 110 III 500-590 0,25

SE: suprafața experimentală; Vr: vârsta; CP: clasa de productie; ; Alt: 
altitudinea; Sp: suprafața pieței

Dacă evaluarea defectelor care apar la suprafața 
trunchiului arborilor pe picior (putregaiul exterior care 
avansând spre centrul trunchiului se poate transforma 
în scorbură, lăbărțarea, prezența ritidomului, bifurcarea, 
curbura, nodurile, cancerele bacteriene, bărbile chinezești, 
gelivura etc. - SR EN 1361-1 2001) este relativ ușoară, 
relevarea defectelor care apar la interiorul trunchiurilor 
arborilor de fag (putregai interior, inimă roșie, inimă 
stelată – foto 1 și 2) este mai dificilă.
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La stabilirea calității arborilor pe picior, s-au luat în 
considerare, potrivit standardelor în vigoare, doar 
defectele importante: curbura, bifurcațiile, inima stelată 
de gelivură, nodurile, putregaiurile (SR EN 1361-1 2001, 
Giurgiu et al 2004, Dinulică 2007).

Foto 1. Arbore de fag afectat de putregai interior (SPF 4 -Veneția)

Foto 2. Arbore de fag afectat de inimă roșie (SPF 4 – Veneția)

Din cadrul defectelor interioare, cel mai important 
este putregaiul, care reprezintă o „alterație a lemnului 
cauzată de ciuperci parazite și saprofite” arborilor, 
relevarea prezenței acestuia și, în aceasta circumstanță, 
evidențierea mărimii porțiunii afectate, fiind 
determinante pentru clasificarea calitativă a lemnului 
arborilor (Beldeanu 1999, Timar et al 2012). Astfel, la fag, 
mărimea porțiunii afectate de putregai, fiind corelată cu 
vârsta, diametrul și clasa de producție (fig. 1a), ajunge 
pe trunchi la 4-8 m în stațiuni de bonitate superioară, 
respectiv la 1-3 m în stațiuni de bonitate inferioară 
(Decei 1975, Drăghiciu and Guiman 2006).

Fig. 1a. Determinarea mărimii putregaiului pe trunchi la fag 
(Decei 1975)

În suprafețele experimentale amplasate s-au efectuat 
următoarele lucrări și măsurători dendrometrice:
 » delimitarea suprafeței, inventarierea arborilor 

pe categorii de diametre, clase de calitate (după 
aprecierea vizuală exterioară) și clase Kraft (foto 3);

 » prelevarea de carote de la toți arborii inventariați, cu 
evidențierea defectelor interioare ale lemnului (dacă 
a fost cazul);

 » măsurători pe carote și evaluări dendrometrice 
specifice, privind calitatea arborilor, pe baza analizei 
defectelor exterioare și interioare ale acestora;

 » măsurarea înălțimilor la arbori din toate categoriile 
de diametre.

Foto 3. Suprafața experimentală amplasată în Pădurea Șinca, UP 
Șinca, u.a. 167 (SPF 1)

3. Rezultate obținute
În suprafețele amplasate, ca urmare a măsurătorilor 
efectuate, s-a evidențiat faptul că structura arboretelor de 
fag cu vârstă înaintată, în care s-au realizat experimentele, 
este atât relativ plurienă, în SPF 2 Strâmba, cât și relativ 
echienă, în celelalte suprafețe experimentale. Pentru 
ajustarea distribuțiilor experimentale s-a utilizat funcția 
beta (fig. 1-2).
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Pentru stabilirea clasei de calitate a arborilor din 
suprafetele experimentale, conform metodicii de 
cercetare prezentate, s-a ținut cont de defectele 
exterioare și de cele interioare ale acestora, testându-se, 
cu ajutorul burghiului Pressler, prezența inimii roșii și a 
putregaiului în trunchiul arborilor.
În ceea ce privește prezența inimii roșii, apariția și 
extinderea acesteia sunt corelate cu vârsta arboretului, 
fapt pus în evidență de proporția mult mai mare (89%) a 
arborilor afectați de inimă roșie din arboretul de fag de 
150 de ani din Pădurea Strâmba (SPF 2), față de cea de 
48% din făgetul Plopoasa (SPF 3) având 110 ani (fig. 3-4).

11%

89%

Fig. 3. Proportia arborilor afectaţi de inimă rosie în 
arboretul de fag de 150 de ani Strâmba - SPF 2 

arbori  sanatosi arbori cu inima rosie

Menținerea fagului la vârste foarte înaintate, are ca 
repercusiune transformarea, sub acțiunea ciupercilor, a 
inimi roșii în putregai.
Proporția arborilor pe clase de calitate în suprafețele 
experimentale în studiu evidențiază faptul că, deși 
arboretele au vârste înaintate, arborii din clasele 
superioare (cl. I și cl. II) sunt majoritari (fig. 5);
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Comparativ cu clasificarea calitativă realizată exclusiv 
pe baza defectelor exterioare (vizibile), analiza arborilor, 
efectuată atât după defectele exterioare cât și după 
cele interioare, relevă faptul că proporția arborilor din 
clasele superioare de calitate (1 și 2) este de fapt mai 
scazută (fig. 6, 7).
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Totodată, proporția arborilor din clasele de calitate 
inferioare este mai mare, ceea ce evidențiază faptul ca, 
la clasificarea calitativa a arborilor, trebuie sa se tina 
cont și de defectele interioare (cl. 3 și 4).
Vârsta arboretului influențează, de asemenea, calitatea 
arborilor și implicit proporția lemnului de lucru rezultat, 
în arboretele cu vârste mai înaintate, proporția arborilor 
din clasele inferioare (cl. 3 și 4) fiind mult mai mare 
decât în arboretele cu vârste mai scăzute (tab. 2).
Astfel, în arboretele cu vârstă mai mare proporția lemnului 
de lucru este mult mai scăzută fața de cele cu vârsta mai 
redusă (expl. SPF 2 Strâmba, la vârsta de 150 ani, are 
proporția lemnului de lucru 35%, SPF 1 Șinca, la 140 de ani, 
are proporția lemnului de lucru 42%, iar celelalte arborete 

– SPF 3 Plopoasa, SPF 4 Veneția și SPF 5 Arinoasa, la 110 ani, 
au proporția lemnului de lucru între 50% și 60%).

Tab. 2. Proporția arborilor pe clase de calitate în fagete în raport 
cu vârsta

Codul și denumirea 
suprafeței 

experimentale

Vârsta 
(ani)

Clasa de 
productie

Proporția arborilor pe clase de 
calitate

superioare
(cl. 1–2)

inferioare
(cl. 3 – 4)

SPF 1 Șinca 140 III 55 45
SPF 2 Strâmba 150 III 45 55
SPF 3 Plopoasa 110 III 77 23

Pe baza stabilirii cu mai multă rigurozitate a calității 
arborilor din arboretele de fag studiate, s-au obținut 
și rezultate privind cuantificarea mai exactă a proporției 
de lemn de lucru, cu implicații pozitive privind precizia 
determinării volumului de lemn de lucru destinat 
comercializării (tab. 3).

Tab. 3. Proporția lemnului de lucru în arboretele de fag studiate 
din O.S. Pădurile Șincii R.A.

Codul și denumirea 
suprafeței 

experimentale

Vârsta 
(ani)

Proporția lemnului de lucru (%)

Clasa de calitate 
după defectele 

exterioare

Clasa de calitate după 
defectele exterioare 

și interioare
SPF 1 Sinca 140 52 42

SPF 2 Strâmba 150 47 35
SPF 3 Plopoasa 110 56 50
SPF 4 Veneția 110 61 53

SPF 5 Arinoasa 110 64 60

Din studiul arboretelor de fag cu vârstă înaintată din 
O.S. Pădurile Șincii R.A., se remarcă faptul că vârsta 
arboretului este determinantă pentru calitatea arborilor, 
influențând, totodată, și proporția lemnului de lucru.

4. Discuții și concluzii
Ținând cont de faptul că în făgete, odată cu înaintarea 
în vârstă, proporția arborilor afectați de inimă roșie și 
putregai crește semnificativ (Chira et al 2001, Nicolescu 
et al 2001, Wernsdörfer 2005, Iacob 2009, Câmpu and 
Dumitrache 2015), având implicații negative privind 
valorificarea superioară a lemnului (Beldeanu 1999, 
Kruch 2015), și, de asemenea, calitatea arborilor scade, 
ceea ce atrage o scădere considerabilă a volumului de 
lemn de lucru (Câmpu 2011), se poate concluziona că, în 
aceste arborete, nu trebuie să se opteze niciodată pentru 
sacrificii în plus la exploatabilitate.
Nu în ultimul rând, cercetările în acest domeniu ar trebui 
continuate pentru a se pune în evidență necesitatea 
scăderii vârstei exploatabilității la fag, (Dhôte 1997, Zell et 
al 2004, Nicolescu et al 2004, Drăghiciu and Guiman 2006, 
Prka and Krpan 2010, Štefančík 2015, Trenčiansky et al 
2017), mai ales în condițiile debilitării fagului sub impactul 
schimbărilor climatice (Chira et al 2003, Constandache 
et al 2018, Paul et al 2019), deoarece menținerea unor 
vârste ridicate, cu obținerea la exploatabilitate a unor 
arborete în care proporția arborilor este majoritară în 
clasele inferioare de calitate și având ca rezultat scăderea 
semnificativă a volumului de lemn de lucru (Voss and 
Brandl 1991, Câmpu 2011, Guiman and Drăghiciu 2007, 
Iacob 2014, Iacob 2020), nu se înscrie între soluțiile 
adecvate unei gospodăriri durabile a pădurilor.

Finanțare
Cercetările s-au realizat în cadrul proiectului 
CRESFORLIFE (SMIS 105506), contract subsidiar nr. 
5/2018, proiect cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020.
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Abstract
Establishing the quality of trees and determining the volume of working wood based on external and internal 
defects in old beech stands
In order to establish the quality class of trees in the experimental area, in the current researches, the internal 
and external defects were taken into account, testing, with the help of the Pressler drill, the presence of red heart 
and rot of trees trunk.
Compared to the qualitative classification accomplished exclusively on the basis of external (visible) defects, 
according to the method used to value the wood mass, the analysis of trees, performed both after external and 
internal defects (presence of rot and internal cracks), reveals that the proportion of trees in the upper quality 
classes (1 and 2) decreases, increasing the proportion of those in the lower quality classes (cl. 3 and 4), which 
highlights the fact that, in the qualitative classification of trees, the internal defects must be taken into account.
Based on the more accurate establishment of the wood quality from the beech stands studied, results were also 
obtained regarding more exact quantification of the working wood proportion, the stand age influencing the quality 
of the trees and also the proportion of the resulted working wood. In older stands, the proportion of trees from 
the lower classes (cl. 3 and 4) being much higher than in the younger stands, causes a significant reduction of the 
working wood volume.
Keywords: Fagus sylvatica, rotation, wood quality, rot, red heart
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Influența categoriei fenologice asupra 
creșterilor arborilor și densității lemnului 

la fag (Fagus sylvatica L.)
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1. Introducere
Fagul (Fagus sylvatica L.) ca specie principală în Carpații 
României ocupă 29% din suprafața împădurită, ceea 
ce reprezintă aproximativ 37% din volumul pe picior 
(circa 880 milioane m3) - (IFN 2013-2018; http://roifn.
ro/site/rezultate-ifn-2/). Pe continent este de asemenea 
una dintre cele mai importante specii din pădurile 
Europei Centrale și de Vest (von Wuehlisch 2008). Din 
perspectiva caracteristicilor fizice ale lemnului specia 
poate fi considerată deosebit de valoroasă, duritatea, 
gradul de prelucrabilitate mare, precum și aspectul fizic 
îi conferă numeroase utilizări în industrie dar și ca lemn 
de foc. Lemnul poate fi utilizat verde sau după uscare 
dar există și metode prin care calitatea acestuia poate 
fi îmbunătățită, de exemplu prin aburire (Câmpean and 
Marinescu 2003).
Capacitatea de acumulare de biomasă precum și 
proprietățile fizice ale lemnului sunt influențate de 
factorii de mediu, precum și de cei de ordin genetic 
(Ciocîrlan et al 2017, Mihai et al 2018, Szasz-Len and 
Konnert 2018, Dewan et al 2020). Fenologia, definită 
ca „sincronizarea activităților sezonale ale plantelor și 
animalelor” (Walther et al 2002), se poate face resimțită 
și la acest nivel. Este natural să presupunem că decalajele 
în calendarul sezonier al arborilor din ținuturile cu 
climă temperată vor prilejui structuri anatomice diferite, 
cu consecințe asupra proprietăților lemnului (Köcher et 
al 2012, Prislan et al 2013, Semeniuc et al 2014, Martinez 
del Castillo et al 2016). După unele cercetări, pornirea 
în vegetație a fagului (bud-burst) este direct corelată 
cu momentul încetării formării lemnului (cessation 
of wood formation) în anul anterior (Marchand et al 
2020). Lemnul juvenil de molid de pildă este mai ușor în 
populațiile cu pornire în vegetație sistematic întârziată 
(Lacaze and Polge 1970). Pentru rășinoase se afirmă 
un control genetic comun al fenologiei mugurilor și 
structurii lemnului (Vaganov et al 2006).

Fig. 1. Localizarea zonei de studiu: pagina anterioară: Munții 
Poiana Ruscă, subramură a Carpaților Occidentali) (sursa pentru 

hartă sub licența: https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/); sus: transectul și localizarea celor trei nivele altitudinale 

pentru suprafețele fenologice de cercetare (sursa pentru harta 
Munților Poiana Ruscă: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

ro/6/67/Harta_Poiana_Rusca.png)
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Cunoașterea densității lemnului reprezintă unul din 
obiectivele importante ale silviculturii actuale, prin 
prisma influenței acestei caracteristici calitative a 
lemnului asupra proprietăților fizice, mecanice și 
tehnologice în cazul majorității utilizărilor industriale 
(Avăcăriței and Horodnic 2004).
Densitatea lemnului este asociată frecvent cu structura 
inelelor de creștere. În acest context, studiul de față își 
propune analiza creșterilor și a densității lemnului de 
fag, în stațiuni din Munții Poiana Ruscă, în relație cu 
unele surse de variație: categoria fenologică a arborilor, 
expoziția și altitudinea locului de probă.

2. Localizarea cercetărilor
Cercetările au avut loc în făgete din Munții Poiana Ruscă, 
în care au fost amplasate 6 suprafețe de probă înscrise 
în etaje altitudinale diferite, care acoperă o diferență de 
nivel de 1000 m, pe un transect care surprinde limitele 
altitudinale minimă, de maximă răspândire a speciei 
respectiv limita maximă a prezenței speciei în cadrul 
Masivului (Fig. 1, Tab. 1).
În Tabelul 1 se prezintă sintetic condițiile staționale din 
zona de studiu.

Tab. 1. Localizarea suprafețelor fenologice de cercetare

Sf Exp Lat. Long. Alt
(m)

Tma
(ºC)

Pma
(mm) Ia

Colțul
Pietrei

N 45°55` 
25,19``

22°40` 
51,51`` 200

9.9 775 38.9
S 45°55` 

23,90``
22°40` 
55,08`` 200

Fața
Roșie

N 45°49` 
17,0``

22°36` 
12,1`` 700

8.7 578 53.1
S 45°49` 

11,3``
22°36` 
12,8`` 700

Pris-
loape

N 45°41` 
10,8``

22°29` 
25,9`` 1200

6.7 886 30.9
S 45°41` 

09,1``
22°29` 
23,5`` 1200

Sf: Suprafața fenologică; Exp: expoziția; Tma: temperatura medie anuală; Pma: 
precipitațiile medii anuale; Ia: indicele anual de ariditate de Martonne

3. Material și metoda de lucru
3.1. Eșantionajul pentru obținerea probelor
Probele au fost recoltate de la un număr total de 65 
de arbori dominanți și codominanți având înălțimea 
cuprinsă între 28 și 32 m, diametrul mediu de bază între 
48 cm și 52 cm și cu comportament fenologic diferit 
(precoce versus tardiv) – indicat de cronologia înfrunzirii 
(Fig. 2). La alegerea arborilor s-a urmărit și repartizarea, 
pe cât posibil de uniformă, între cele două categorii 
fenologice; eșantionul final cuprinde 32 de arbori 
precoci și 33 arbori tardivi. Probele de creștere au fost 
recoltate de la înălțimea 1,30 m, de pe direcție sudică, 
cu un burghiu de eșantionaj Pressler având lungimea 
corpului de 50 cm și diametrul interior de 5 mm.
Eșantionul a fost împărțit în două loturi: unul la care 
s-au determinat numai creșterile – pentru evidențierea 
comportamentului auxologic al arborilor de fenologie – 
și altul, cuprinzând un număr total de 24 de arbori, la 
care s-a determinat densitatea lemnului, urmată de 

măsurarea inelelor anuale. Pentru a urmări variația 
densității în lungul razei, probele de creștere din acest 
lot au fost segmentate, în trei tronsoane cu lungimi 
egale: exterior, mijlociu și interior.

Fig. 2. Decalaje fenologice între arbori în unul din arboretele în 
care fost efectuate investigații (1 – arbore precoce, 2 – arbore tardiv) 

(foto: Radu Popescu)

3.2. Determinări asupra probelor de creștere
Pentru măsurarea inelelor anuale probele au fost lipite 
pe suporți din lemn, în canelurile practicate la suprafața 
acestora, și șlefuite cu benzi de granulație tot mai fină 
pentru obținerea unei suprafețe plane apte de scanare. 
Suporții cu probe de creștere au fost scanați la rezoluția 
de 1200 dpi, iar inelele anuale identificate și măsurate 
automat cu echipamentul WinDENDRO Density (Regent 
2007). La momentul măsurătorilor probele aveau 
umiditatea de 6-7 %. S-a măsurat lățimea individuală 
a inelelor, pe direcțiile de măsurare create electronic 
de operator. Soft-ul permite intervenția corectivă a 
operatorului, care, în cazul lemnului de fag, cu pori 
mici, împrăștiați și demarcare slabă a creșterilor (Fig. 
3), este absolut necesară. Pentru a compara arborii după 
lățimea medie a inelelor, din seriile de timp ale inelor 
anuale au fost reținute primele 60 de inele de la coajă, 
adică intervalul de vârstă comun tututor arborilor din 
sondaj care exclude creșterile juvenile; s-a încercat astfel 
diminuarea influenței vârstei asupra creșterilor – care se 
manifestă cu precădere în tinerețe.
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Fig. 3. Inele de creștere la una din probele pregătite pentru 
introducerea în format digital (foto: Radu Popescu)

Densitatea convențională s-a determinat cu ajutorul 
metodei saturației (Keylwerth 1954, Wilfong 1966, 
Dumitriu-Tătăranu et al 1983). Saturația s-a obținut prin 
fierberea probelor în apă distilată (Polge 1963) timp de 
12 ore; pe durata fierberii apa a fost înlocuită periodic 
pentru a îndepărta extractibilii dizolvați și care conduc la 
erori în estimarea mărimii densității (Taras and Saucier 
1967). Pentru obținerea stării anhidre, probele fierte au 
fost uscate la termobalanță (Fig. 4) la temperatura de 
104°C. Probele au fost cântărite imediat după fierbere și 
după uscare, cele două valori ale masei servind calculării 
densității convenționale (Kollman and Cote 1968).

Fig. 4. Instantaneu la determinarea densității convenționale (foto: 
Radu Popescu)

3.3. Procesarea matematică a datelor 
experimentale
Măsurătorile brute au fost încărcate stratificat în 
Microsoft EXCEL. Bazele de date au fost importate 
și prelucrate matematic în STATISTICA 8.0 (StatSoft 
2007). S-a verificat normalitatea variabilelor continue 
(densitatea lemnului, lățimea inelelor), cu testul 
Kolmogorov-Smirnov, și s-au obținut indicatorii statistici 
ai tendinței centrale și variabilității distribuțiilor acestor 
variabile. Influența posibilă a variabilelor atributive 
(treapta de altitudine, gradul de însorire a versantului, 
clasa fenologică -cu două variante: precoce și tardiv – și 
poziția probei în lungul razei) asupra celor două trăsături 
ale lemnului a fost analizată prin teste de semnificație, 
alese în funcție de normalitatea variabilelor dependente. 

Pentru formarea seriilor de creștere, seriile individuale 
au fost interdatate sub WinDENDRO, adoptându-se 
mărimea prag de 0.6 pentru coeficientul de corelație 
neparametrică cu seria de referință (Pilcher 1990, 
Silvestru-Grigore et al 2018).

4. Rezultate
4.1. Variații ale mărimii densității convenționale
Câmpul de variație a mărimii densității lemnului 
probelor analizate este demarcat de valorile extreme 
0,472 respectiv 0,643 g/cm3, cele mai multe valori 
individuale fiind cantonate între 0,54 și 0,58 g/cm3, iar 
media fiind 0,559 g/cm3. Densitatea lemnului eșantionat 
prezintă semnalmentele unei variabile cu distribuție 
normală (Fig. 5). Chiar dacă nivelul ei de variabilitate 
este modest (coeficientul de variație este numai 6 %), 
au fost identificate o parte din sursele de variație ale 
mărimii ei.

Fig. 5. Distribuția mărimii densității convenționale a lemnului de 
fag eșantionat de la înălțimea diametrului de bază

Mărimea densității scade semnificativ cu altitudinea 
(ANOVA: F = 9.32, p = 0.0002); lemnul din secțiunea de 
bază este, în medie, cu 380 kg/m3 mai greu la 1200 m 
altitudine decât la 200 m altitudine (Fig. 6).

Fig. 6. Variația cu altitudinea a densității convenționale a 
lemnului de fag eșantionat
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Arborii tardivi au lemnul ceva mai greu (cu circa 5 
%) decât cei precoce (Fig. 7), fără ca diferențele să fie 
justificate statistic (ANOVA: F = 0.23, p = 0.63).

Fig. 7. Variația densității convenționale cu fenologia arborilor 
eșantionați

Densitatea este, în genere, indiferentă față de gradul 
de umbrire a versantului (ANOVA: F = 0.06, p = 0.81). 
La arborii precoce densitatea este ceva mai mare pe 
versanții umbriți, în timp ce la tardivi tendința este 
inversă – diferențele nu sunt, oricum, valide statistic (p 

= 0.15-0.20).
De asemenea, densitatea scade cu depărtarea de 
măduvă, lemnul din inimă fiind, în medie, cu 200 kg/m3 
mai greu decât în apropierea scoarței (Fig. 8). Acest mod 
de variație, în lungul razei, se datorează numai arborilor 
precoci (ANOVA: F = 3.14, p = 0.05), la arborii tardivi 
nefiind identificată o tendință clară statistic. Tendința 
indicată în Figura 8 caracterizează 73% din arborii 
analizați.

Fig. 8. Variația densității convenționale cu depărtarea de măduvă 
în secțiunea de bază a arborilor de fag eșantionați

4.2. Variații ale creșterii radiale
Au fost măsurate un număr total de 6050 de inele anuale. 
După interdatarea probelor, a rezultat că inelul cel mai 
îngust înregistrează 0,019 mm lățime, iar inelul cel mai 
lat, 9,2 mm lățime. Cele mai multe valori se înscriu 
în intervalul 0,8-1,9 mm (cuartila inferioară-cuartila 
superioară). Lățimea medie a tuturor inelelor măsurate 
este 1,5 mm. Nivelul ridicat de variabilitate a lățimii 
inelului anual (coeficientul de variație între inelele 
individuale este 69 %) presupune un număr consistent 
de surse de variație. Prima sursă de variație este arborele 
însuși (t = 15.91, p < 0.0001). Pentru identificarea altor 
surse de variație au fost folosite teste neparametrice 
de semnificație, lățimea inelului anual fiind o variabilă 
incompatibilă cu legea normală.

Fig. 9. Variația cu altitudinea a creșterii radiale din ultimii 60 de 
ani la materialul examinat

Lățimea medie pe carotă a inelelor anuale scade 
considerabil cu altitudinea (Fig. 9), diferențele fiind bine 
asigurate statistic (testul Kruskal-Wallis: H = 26.16, p < 
0.001).
Diferențele între variantele de însorire cu privire la 
lățimea medie a inelelor anuale nu sunt asigurate 
statistic (testul Mann-Whitney: Z = -0.62, p = 0.53).
Diferențele între cele două categorii fenologice de arbori 
în privința lățimii medii a inelelor anuale sunt la limita 
acceptării statistice (testul Mann-Whitney: Z = 1.84, p = 
0.06). Arborii precoci prezintă tendința unor creșteri 
mai mari decât cei tardivi (Fig. 10). Categoria fenologică 
nu își manifestă influența uniform pe întregul transect 
altitudinal. Dacă la altitudini joase arborii precoci 
înregistrează valori mai mari ale creșterilor cu 0,36 
cm/an față de cei tardivi, la altitudinea de 700 de metri, 
situația aproape se egalizează inversându-se însă în 
sensul în care arborii tardivi cresc cu 0,07 cm/an mai 
mult decât cei precoci, ca mai apoi la altitudinea de 1200 
de metri să se ajungă din nou în prima situație cu un 
decalaj însă mai mic, de 0,21 cm/an.
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Fig. 10. Variația cu fenologia arborilor a creșterii radiale din 
ultimii 60 de ani

Variația lățimii inelului în lungul razei se datorează în 
primul rând vârstei arborilor, diferențele între cele trei 
tronsoane (exterior, mijlociu și interior) datorându-se 
inelelor interioare (testul Kruskal-Wallis: H = 10.59, p 

= 0.005). Diferențele se înregistrează numai la arborii 
precoci, la cei tardivi nu mai sunt asigurate statistic (p 

= 0.09).
Diferențele între arborii precoci și cei tardivi au fost 
analizate și la rezoluția inelului anual (Fig. 11). Pentru 
că expoziția versantului nu are o influență certă statistic 
asupra lățimii medii a inelelor, seriile de creștere au 
fost stratificate în primul rând după clasa fenologică a 
arborelui, apoi după altitudinea locului de probă. Sunt 
înregistrate diferențe, de la o treaptă de altitudini la alta, 
în privința comportamentului creșterii (Fig. 11).

Fig. 11. Seriile medii de creștere în funcție de fenologie, ajustate cu 
o funcție pentru curbe de joasă frevență

În primul rând în arboretul de la altitudine joasă este 
o oscilație mai mare a creșterii de la un an la altul. 
Superioritatea creșterii radiale la arborii precoci nu este 
unanimă. Se manifestă cu precădere în suprafața de 
probă de la altitudine mai mare. În arboretul de joasă 
altitudine, avansul de creștere poate fi și în favoarea 
arborilor tardivi, dar nu este statornic. În arboretul 
din treapta mijlocie de altitudine, arborii cu fenologie 
întârziată au chiar un avans de creștere de 0,2 mm/an 
pe cea mai mare parte din lungimea seriei de creștere 
(Fig. 11).

5. Discuții și concluzii
Tendința densității convenționale pentru lemnul de fag, 
obținută de noi, este apropiată de valorile de referință 
pentru lemnul din trunchiul de fag menționate în 
literatura de specialitate: 0,569 g/cm3 (Giurgiu and Decei 
1997), 0,543 g/cm3 (Beldeanu 1999), 0,53 g/cm3 (Paucă-
Comănescu 1989), diferențele putând fi puse pe seama 
influenței zonei geografice.
Creșterea valorii densității convenționale a lemnului 
către interior deosebește lemnul fagului de majoritatea 
speciilor, întrucât în general lemnul produs în primii 
ani de viață este mai puțin dens decât cel ce se formează 
odată cu trecerea timpului și, deci, prin urmare, 
majoritatea speciilor prezintă o valoare mai mare a 
densității convenționale a lemnului către scoarță. În 
cazul fagului, această abatere de la regulă poate fi pusă 
pe seama eventualei prezențe a colorațiilor anormale. 
Această tendință a lemnului de fag este prezentată și 
în alte lucrări de specialitate (Bouriaud et al 2004), care 
arată faptul că densitatea inelelor anuale scade odată cu 
vârsta.
Un alt factor ce își manifestă influența asupra densității 
lemnului de fag îl reprezintă expoziția. O cantitate mai 
mare de radiație, înregistrată pe expozițiile însorite, 
influențează în mod direct lățimea inelelor anuale, 
structura lemnului și implicit densitatea acestuia. 
Richardson (1964) a arătat efectul pozitiv pe care îl are 
intensitatea luminii și lungimea fotoperioadei asupra 
lungimii creșterii inelului anual. El a observat că, cu cât 
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intensitatea luminii este mai mare și cu cât lungimea 
fotoperioadei este mai lungă, cu atât cambiul a produs 
celule de lemn ce aveau diametru mai mare și pereți mai 
groși (Lupescu 2012). Cercetarea noastră nu a condus la 
un rezultat concludent în privința influenței expoziției 
asupra creșterii arborilor și densității lemnului de fag 
din zona studiată.
În schimb, altitudinea stațiunii are un efect verificat 
statistic, atât asupra creșterii radiale, cât și asupra 
densității lemnului de fag (Fig. 6, 9). Această sursă de 
variație cumulează influența concomitentă și directă a 
factorilor climatici și edafici. Cu descreșterea altitudinii 
se înregistrează pante cu energii de relief mai reduse 
și, deci, cu o cantitate mai mare de radiație luminoasă 
ce ajunge la arboret, lucru ce se traduce prin densități 
mai mari ale lemnului. Totodată, o altitudine mai mare 
înseamnă și o incidență crescută a înghețurilor târzii, 
înghețuri a căror efect nociv asupra arborilor este 
bine cunoscut (Stjepanović et al 2018). Evenimentele 
climatice extreme pot prilejui apariția accidentelor de 
creștere cum sunt inelele false (Fig. 12).

Fig. 12. Inel fals format în sezonul de vegetație 2012 la un arbore 
din suprafața de probă Fața Roșie (foto: Radu Popescu)

Diferențele de fenologie a arborilor nu au un impact 
puternic asupra celor două caracteristici analizate 
ale lemnului, dar sugerează anumite tendințe, care se 
deslușesc mai bine la scara inelului anual și a suprafeței 
de probă. Influența fenologiei este amintită și în alte 
studii. Lima (2010) în cadrul unei analize efectuate pe 
arbori din Brazilia concluziona că există o corelație 
semnificativă între densitatea lemnului și fenologia 
speciilor analizate. Acest lucru se poate explica prin 
aceea că arborii tardivi prezintă o deplasare a sezonului 
de vegetație către toamnă, acumulările de lemn 
târziu fiind mai însemnate decât în cazul arborilor ce 
prezintă un comportament precoce, lemnul târziu este 
recunoscut ca fiind mai dens decât cel timpuriu.
Dacă în cazul densității influența factorilor analizați 
(altitudine, expoziție și categorie fenologică) era mai 
ușor de observat pe tot arealul de răspândire a speciei, 
cu valori foarte omogene, în cazul analizei creșterilor 
situația se prezintă diferit. În afară de altitudine care 
conduce la o scădere relativ uniformă a valorilor odată 
cu avansul speciei, atât categoria fenologică precum și 
expoziția influențează diferit în funcție de poziționarea 
speciei de-a lungul transectului analizat. Acest lucru se 
datorează probabil unei condiționări genetice mai mari.
În cazul influenței comportamentului fenologic al 
arborilor asupra acumulărilor de masă lemnoasă, o 
posibilă explicație poate fi aceea că arborii precoci 
pornesc în vegetație mai repede și deci acumulările lor 

sunt mai mari întrucât au loc în perioada de maxim a 
precipitațiilor din primăvară, influența aportului de 
precipitații asupra creșterilor fiind amintită și de alte 
studii (Biondi 1993).

Mulțumiri
Prezentele cercetări fac parte din lucrarea de doctorat...

Bibliografie
Avăcăriței D, Horodnic S (2004). Aprecieri privind densitatea lemnului 

de fag în arborete exploatabile. Analele Universității Stefan cel Mare 
Suceava - Secțiunea Silvicultură, 6 (1), 17-22.

Beldeanu EC (1999). Produse forestiere si studiul lemnului. Ed. 
Universitatii" Transilvania".

Biondi F (1993). Climatic signals in tree rings of Fagus sylvatica L. from 
the central Apennines, Italy. Acta Oecologica 14(1), 57-71.

Bouriaud O, Bréda N, Le Moguédec G, Nepveu G (2004). Modelling 
variability of wood density in beech as affected by ring age, radial 
growth and climate. Trees, 18(3), 264-276.

Câmpean M, Marinescu I (2003). Tratamente termice ale lemnului. 
Baze teoretice. Ed. Universității Transilvania, Brașov.

Ciocîrlan E, Sofletea N, Ducci F, Curtu AL (2017). Patterns of genetic 
diversity in European beech (Fagus sylvatica L.) at the eastern margins 
of its distribution range. iForest-Biogeosciences and Forestry, 10(6), 916.

Dewan S, De Frenne P, Leroux O, Nijs I, Vander Mijnsbrugge K, 
Verheyen K (2020). Phenology and growth of Fagus sylvatica and 
Quercus robur seedlings in response to temperature variation in the 
parental versus offspring generation. Plant Biology, 22, 113-122.

Dumitriu-Tătăranu I, Ghelmeziu N, Florescu I, Moș V, Milea I, Tocan 
M (1983). Estimarea calităţii lemnului prin metoda carotelor de 
sondaj. Ed. Tehnică, București.

Elzami E (2018). Ecological Interpretation of variations of wood density 
and wood anatomy of Fagus orientalis Lipsky and Fagus sylvatica L. 
in relation to climatic parameters and environmental gradients. Als 
Dissertation genehmigt von der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. file:///C:/
Users/mcost/Downloads/ElhamElzamiDissertation.pdf

Giurgiu V, Decei I (1997). Biometria arborilor din România. Ed. Snagov, 
Bucureşti.

Keylwerth R (1954). Ein beitrag zur qualitativen zuwachsanalyse. Holz 
als Roh-und Werkstoff 12(3), 77-83.

Köcher P, Horna V, Leuschner C (2012). Environmental control of daily 
stem growth patterns in five temperate broad-leaved tree species. 
Tree Physiology, 32(8), 1021-1032.

Kollman F, Cote W (1968). Principles of wood science and technology. 
Vol. I. Solid wood. Springer Verlag.

Lacaze J-F, Polge H (1970). Relations phénotypiques au stade juvénile 
entre la densité du bois et divers caractères phénologiques et de 
vigueur chez Picea abies Karst. Ann Sci For 27(3), 231-242.

Lupescu M (2012). Factori de influență a lățimii inelelor anuale. Univ. 
”Ștefan cel Mare” Suceava. Facultatea de Silvicultură.

Lima ALA, Rodal MJN (2010). Phenology and wood density of plants 
growing in the semi-arid region of northeastern Brazil. Journal of 
Arid Environments 74(11), 1363-1373.

Marchand LJ, Dox I, Gričar J, Prislan P, Leys S, Van den Bulcke J, ... 
Zuccarini P (2020). Inter-individual variability in spring phenology 
of temperate deciduous trees depends on species, tree size and 
previous year autumn phenology. Agricultural and Forest Meteorology, 
108031.

Martinez del Castillo E, Longares LA, Gričar J, Prislan P, Gil-Pelegrín 
E, Čufar K, De Luis M (2016). Living on the edge: contrasted wood-
formation dynamics in Fagus sylvatica and Pinus sylvestris under 
Mediterranean conditions. Frontiers in Plant Science, 7, 370.

Mihai G, Bîrsan M-V, Dumitrescu A, Alexandru A, Mirancea I, Ivanov 
P, Stuparu E, Teodosiu M, Daia M (2018). Adaptive genetic potential 



Anul XXV | Nr. 46 | 2020

27

of European silver fir in Romania in the context of climate change. 
Annals of Forest Research, 61(1), 95-108.

Paucă-Comănescu M (ed) (1989). Făgetele din România - cercetări 
ecologice. Ed. Academiei Române.

Pilcher JR (1990). Sample preparation, cross-dating and measurement. 
In: Cook ER, Kairiukstis LA (eds) Methods of dendrocronology. 
Kluwer Academis Publ., Dordrecht, 40-51.

Polge H (1963). The quality of wood of the principal exotic conifers 
used in French plantations. Annales des Eaux et Forêts 20, 403-469.

Prislan P, Gričar J, De Luis M, Smith KT, Čufar K (2013). Phenological 
variation in xylem and phloem formation in Fagus sylvatica from two 
contrasting sites. Agricultural and forest meteorology, 180, 142-151.

Prislan P, Mrak P, Žnidaršič N, Štrus J, Humar M, Thaler N, Mrak 
T, Gričar J (2019). Intra-annual dynamics of phloem formation 
and ultrastructural changes in sieve tubes in Fagus sylvatica. Tree 
Physiology, 39(2), 262–274.

Regent (2007). WinDENDROTM 2006 for tree-ring analysis. Manual of 
exploitation. Régent Instruments Inc., Québec.

Semeniuc A, Popa I, Timofte AI, Gurean DM (2014). Xylem phenology 
of Fagus sylvatica in Rarău mountains (Eastern Carpathians. 
Romania). Not. Bot. Horti. Agrobo. 42, 275–279.

Silvestru-Grigore CV, Dinulică F, Spârchez G, Hălălișan AF, Dincă LC, 
Enescu RE, Crișan VE (2018). Radial growth behavior of pines on 
Romanian degraded lands. Forests 9(4), 213.

Stamm AJ (1929). The fiber-saturation point of wood as obtained 

from electrical conductivity measurements. Industrial & Engineering 
Chemistry Analytical Edition 1(2), 94-97.

StatSoft (2007). STATISTICA – Data analysis software system, version 
8.0. StatSoft Inc., Tulsa.

Stjepanović S, Matović B, Stojanović D, Lalić B, Levanič T, Orlović 
S, Gutalj M (2018). The impact of adverse weather and climate 
on the Width of European Beech (Fagus sylvatica L.) tree rings in 
Southeastern Europe. Atmosphere, 9(11), 451.

Szasz-Len A-M, Konnert M (2018). Genetic diversity in European beech 
(Fagus sylvatica L.) seed stands in the Romanian Carpathians. Annals 
of Forest Research, 61(1), 65-80.

Taras MA, Saucier JR (1967). Influence of extractives on specific 
gravity of southern pine. Forest Products Journal 17.9, 97-99.

Vaganov EA, Hughes MK, Shaskin AV (2006). Growth dynamic of 
conifer tree rings. Images of past and future environments. Springer-
Verlag, Berlin.

von Wuehlisch G (2008). EUFORGEN Technical Guidelines for 
genetic conservation and use for European beech (Fagus sylvatica). 
Biodiversity International, Rome, Italy.

Walther GR, Post E, Convey P, Menzel A, Parmesan C, Beebee 
TJ, ... & Bairlein F (2002). Ecological responses to recent climate 
change. Nature 416, 389-395.

Wilfong JG (1966). Specific gravity of wood substance. For. Prod. J 16(1): 
55-61.

*** http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/

Abstract
The influence of the phenological category on tree growth and beech (Fagus sylvatica L.) wood density
Study of the annual rings and basic density of beech trees in the Poiana Ruscă Mountains (from The Romanian 
Western Carpathians) revealed the involvement of phenological gaps in the regime of radial growth and, through 
it, partly and of the density of wood. Connections are strongly influenced by altitude, but the exposure of the 
slope does not intervene. As the altitude increases, both the width of the annual rings and the density of the wood 
decrease considerably, and the differences between early and late flushing trees are accentuated. Only at high 
altitude the early flushing trees showed a higher growth than the late ones, on average by 0.2 mm / year. Late 
flushing trees have a heavier wood than early ones, but the differences are not statistically confirmed. The density 
of wood increases from bark to marrow only in early flushing trees.
Keywords: Fagus sylvatica, phenology, wood density, annual growth
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1. Introducere
Molidul (Picea abies (L.) Karst.) reprezintă una dintre cele 
mai importante specii de arbori comerciali din pădurile 
europene. Acesta este cultivat în principal în arborete 
echiene care sunt gestionate în sisteme de tăiere 
specifice. Programul de management pentru această 
specie, implică anumite lucrări silvotehnice pentru a 
ajunge la dimensiunile necesare unei comercializării în 
produse finite sau semifinite (cherestea). Aceste lucrări 
cresc riscul ca arboretele să fie afectate de vânt, dar 
mai există și o altă problemă majoră care se datorează 
infecțiilor prin rădăcină și trunchi (putregai) ceea ce 
conduce la reducerea stabilității (Slodicak et al 2005, 
Bose et al 2018).
Aplicarea operațiunilor culturale (rărituri) în arborete 
de molid conduce la mărirea ratei de creștere la arborii 
rămași, prin reducerea concurenței intraspecifice, ca 
urmare a îmbunătățirii aprovizionării cu nutrienți, 
apă și radiații solare (Nilsen 2001, Holmström et al 
2018). Intensitățile de aplicare a acestora au crescut 
semnificativ în anii ‘60, ca un răspuns la mecanizarea 
operațiunilor de recoltare (Saarsalmi and Mälkönen 
2001, Krajnc et al 2019). În Finlanda, se recomandă în 
prezent efectuarea a una până la trei lucrări în timpul 
perioadei de aplicare a acestora, care poate depăși 
80 de ani. Numărul de lucrări depinde în principal de 
speciile de arbori, fertilitatea locului, locație geografică 
și altitudine. Cu toate acestea, neglijarea sau întârzierea 
aplicării primei rărituri comerciale poate duce la 
scăderea ofertei de lemn (Peltola 2005). Pentru a crește 
rentabilitatea primei rărituri, tendința în silvicultură a 
fost spre extrageri mai mari. Cu toate acestea, o primă 
lucrare de intensitate mare poate avea un efect negativ 
asupra productivității arboretului (Jaakkola et al 2006).
Ca urmare a schimbării rapide a climatului, rezistența 

pădurilor este o proprietate din ce în ce mai importantă 
în managementul ecosistemului. Deși până în prezent 
nu există experimente pe termen lung, cercetările 
efectuate au acumulat o mulțime de date experimentale 
în ultimele decenii. O categorie importantă de astfel de 
experimente existente pe termen lung sunt blocurile 
experimentale instalate folosind variante de aplicare 
a intensităților operațiunilor culturale. Acestea sunt 
experimente concepute pentru a înțelege modul în care 
diferite variante de aplicare a lucrărilor influențează 
creșterea, stabilitatea, calitatea lemnului și mortalitatea 
arborilor (Pretzsch 2005). În ultimele decenii, aceste 
studii au furnizat informații importante privind 
îmbunătățirea productivității, structurii ecosistemelor 
forestiere. Mai recent, aceste studii au fost utilizate 
pentru informații privind schimbările climatice (Neill 
and Puettmann, 2013), în special punând accentul pe 
întrebarea dacă densitatea redusă a arborilor poate 
atenua creșterea stresului la secetă (Gebhardt et al 2014, 
Torres et al 2020).
Pădurile și silvicultura pot aduce contribuții substanțiale 
la încercările de reducere a cantității de CO2 din 
atmosferă. Astfel, tipurile de management adaptativ, 
în special intensitatea aplicării lucrărilor de îngrijire și 
conducere a arboretelor, diferă din punct de vedere al 
efectelor asupra dinamicii CO2 (Eriksson 2006, Nicolescu 
et al 2020).
În Suedia, la începutul secolului XX, piața arborilor de 
mici dimensiuni a crescut, din cauza înființării industriei 
de celuloză. Acest lucru a dus la un interes crescut 
pentru analiza impactului operațiunilor culturale 
asupra arboretelor. În această perioadă, au fost realizate 
mai multe experimente, care au implicat arborete de 
molid. Principalele rezultate ale acestor studii a arătat că 
operațiile culturale pot crește veniturile in silvicultură. 
Ca urmare în anii ‘60, au fost instalate experimente pe 
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termen lung pentru informații necesare referitoare la 
strategii de management (Eriksson and Karlsson 1997).
Ca urmare, cunoașterea dinamicii arboretelor prin prisma 
blocurilor experimentale de durată are o multitudine de 
efecte benefice, din punct de vedere științific, pentru 
fundamentarea deciziilor în diferite domenii de activitate 
specifice mediului (Pretzsch 2005, Eriksson 2006, Neill 
and Puettmann 2013, Gebhardt et al 2014).
În această lucrare au fost abordate aspecte specifice 
de cercetare referitoare la dezvoltarea în dinamică a 
anumitor parametrii structurali, de la instalarea unor 
blocuri experimentale de durată, după cum urmează: 
(i) numărul de arbori·ha-1; (ii) distribuția numărului de 
arbori pe categorii de diametre; (iii) diametrul central 
al suprafeței de bază; (iv) înălțimea corespunzătoare 
diametrului central al suprafeței de bază; (v) calitatea 
arborilor în variantele blocului experimental; (vi) 
statisticile de bază ale distribuțiilor (minim, medie, 
maxim, abaterea standard, asimetria, excesul).

2. Material și metoda de cercetare
2.1. Material de cercetare
Cercetările s-au desfășurat în trei blocuri experimentale 
de durată după cum urmează: blocul experimental 

„Bancu”, blocul experimental „Teșna”, respectiv blocul 
experimental „Zâmbru”.
Blocul experimental “Bancu” a fost instalat în anul 1967, 
în unitatea amenajistică 219 D, Unitatea de producție III 
Coșna, Ocolul silvic Dorna Candrenilor. În acesta au fost 
executate lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, 
cu o periodicitate de 5 ani în intervalul 1967-1989.
Blocul experimental “Teşna” a fost instalat în anul 1966, 
unitatea amenajistică 20 A, Unitatea de producție I Teşna, 
Ocolul silvic Dorna Candrenilor. S-au executat lucrări 
silvotehnice cu o periodicitate de 5 ani în intervalul 1966-1988.
Blocul experimental “Zâmbru” a fost instalat în anul 
1978, în unitatea amenajistică 71, Unitatea de producție 
V Dornișoara, Ocolul silvic Dorna Candrenilor. Acesta a 
fost parcurs cu lucrări de îngrijire cu o periodicitate de 5 
ani în intervalul 1978-1995.
În blocurile experimentale studiate au fost amplasate, 
trei variante de lucru (martor, moderat, forte) pentru a 
surprinde influența lucrărilor de îngrijire și conducere 
a arboretelor (rărituri) asupra caracteristicilor 
dendrometrice și a dezvoltării arboretelor pure de molid.
În anul 2019 s-a procedat la reevaluarea blocurilor 
experimentale pentru a studia dinamica temporală 
a unor parametrii biometrici în arborete de molid 
în relație cu intensitatea lucrărilor de îngrijire și cu 
acțiunea factorilor perturbatori din zonă.

2.2. Metoda de cercetare
Pentru a evidenția dinamica unor parametrii structurali 
în arborete de molid din zone de risc la acțiunea 
factorilor perturbatori, s-au efectuat inventarieri 
statistice pe itinerar, în suprafețe experimentale cu 
caracter permanent.
Metoda utilizată a fost cea corespunzătoare blocurilor 

experimentale cu suprafețe de formă pătrată. A fost 
efectuată o delimitare a perimetrului acestora prin 
marcarea cu o bandă de vopsea orizontală albă a 
arborilor de limită din 25 în 25 m.
Arborii cu diametrul mai mare sau egal cu 8 cm din 
cadrul suprafețelor permanente, au fost inventariați. 
În carnetele de teren au fost înregistrate următoarele 
caracteristici: numărul arborelui; diametrul de bază (cm), 
ca medie a două diametre perpendiculare măsurate cu 
clupa forestieră; diametrul măsurat la înălțimea de 2,0 
m (arbori cu răni produse de cervide); poziția cenotică 
rezultată din clasificarea Kraft; înălțimea totală (m); 
înălțimea elagată (m), măsurate cu aparatul Vertex IV; 
două diametre perpendiculare ale coroanelor; poziția 
arborilor în plan conform cu coordonate carteziene (x, y).
Prelucrarea statistică a datelor de teren a vizat 
pentru fiecare variantă din blocurile experimentale 
cercetate, pe perioada studiului (înființarea culturilor 
experimentale – anul 2019), următoarele: evidențierea 
dinamicii numărului de arbori·ha-1 ajustarea distribuției 
experimentale caracteristică numărului de arbori 
pe categorii de diametre având în vedere distribuții 
teoretice folosite frecvent în silvicultură (funcția 
Beta), prezentarea dinamicii diametrului central al 
suprafeței de bază, cuantificarea dinamicii înălțimii 
corespunzătoare diametrului central al suprafeței de 
bază, analiza calității arborilor în variantele blocurilor 
experimentale, precum și prezentarea dinamicii 
temporale a unor parametrilor statistici generali (media 
aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variație, 
asimetria, excesul, minimul și maximul).

3. Rezultate și discuții
3.1. Blocul experimental “Bancu”
Dinamica parametrilor structurali analizați pentru blocul 
experimental “Bancu” în intervalul 1967–2019 a evoluat 
diferit funcție de intensitatea intervențiilor (variantele 
moderat și forte), respectiv funcție de acțiunea zăpezii și 
a vântului (varianta martor) (Tab. 1).

Tab. 1. Dinamica unor parametrii structurali pentru blocul 
experimental “Bancu” în intervalul 1967 – 2019

V An Vr N dgM hgM Ex
inv (ani) (buc) (cm) (m) (nr)

N 1967 52 2630 17,8 22,9 33,8
1972 57 1740 21 25,8 12,9
1978 63 1515 23,3 27,4 4,0
1983 68 1455 24,6 28,9 7,6
1988 73 1345 26,1 30 43,5
2004 90 760 31,6 33,9 6,6
2011 96 710 33,5 35,6 28,9
2019 105 505 35,5 37,3

M 1967 52 1735 23,9 26,4 36,0
1972 57 1110 25,3 27,7 18,0
1978 63 910 28,9 29,8 12,1
1983 68 800 30,8 31,3 9,4
1988 73 725 32,7 32,7 11,0
2004 91 645 36,8 39,3 40,3
2011 96 385 37,2 38,4 22,1
2019 105 300 38,8 36,9
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F 1967 52 1740 20,6 24,8 32,76
1972 57 1170 23,9 27,1 18,80
1978 63 950 26,7 28,9 21,58
1983 68 745 28,9 30,6 16,78
1988 73 620 32,3 32,6 31,45
2004 91 425 35,6 36,2 9,18
2011 96 386 37,5 37 10,62
2019 105 345 39,6 38,2

V: varianta, N: martor, M: moderat, F: forte; An inv: anul inventarierii; Vr: vârsta; 
Ex: procent extrageri (nr. arbori)

Din punct de vedere al numărului de arbori la hectar 
se constată faptul că au fost eliminați, până la vârsta 
actuală de 105 ani, 81% din numărul inițial de arbori 
(varianta martor), 83% (varianta moderat), 80% (varianta 
forte). Raportând datele actuale (2019) la datele ultimei 
inventarieri (2011) se observă că au fost eliminați un 
procent de 29% din numărul total de arbori (varianta 
martor), 22% (varianta moderat), respectiv 11% (varianta 
forte) (Fig. 1). Diminuarea procentuală a numărului de 
arbori·ha-1 se repercutează semnificativ și asupra valorii 
celorlalți parametri structurali analizați iar în final 
asupra productivității specifice a arboretelor de molid 
afectate, precum și asupra îndeplinirii corespunzătoare 
a funcțiilor ecologice, sociale și economice pentru care 
au fost instalate arboretele respective.
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Fig. 1. Dinamica numărului de arbori·ha-1 în intervalul 1967–
2019 - blocul experimental „Bancu”

Figura 2 prezintă dinamica distribuției arborilor pe 
categorii de diametre, pe variante de lucru, pentru 
blocul experimental studiat. Din punct de vedere al 
distribuției numărului arborilor pe categorii de diametre, 
se constată că în suprafețele experimentale analizate 
distribuția teoretică Beta realizează cel mai bine 
ajustarea distribuției experimentale. Testul χ2 a arătat că 
diferența dintre distribuția experimentală și distribuția 
teoretică este nesemnificativă.
Evoluția specifică înregistrată de diametrul central al 
suprafeței de bază (Fig. 3) s-a făcut pe fondul reducerii 
corespunzătoare a numărului de arbori şi a dinamicii 
distribuției numărului de arbori pe categorii de diametre, 
din cadrul suprafețelor experimentale permanente 
cercetate. Astfel, acesta (dgM) are valori cuprinse între 
17,8 cm (anul 1967) şi 35,5 cm (anul 2019), pentru 
varianta martor, 23,9 cm (anul 1967) şi 38,8 cm (anul 
2019), pentru varianta moderat, respectiv 20,6 cm (anul 
1967) şi 39,6 cm (anul 2019), pentru varianta forte.
Înălțimea corespunzătoare diametrului central al 

suprafeței de bază (hgM), a evoluat, funcție de dinamica 
clasei poziționale a arborilor. Astfel, aceasta are valori 
cuprinse între 22,9 m (anul 1967) şi 37,3 m (2019) pentru 
varianta martor, 26,4 m (1967) şi 36,9 m (2019) pentru 
varianta moderat, precum și 24,8 m (1967) şi 38,2 m (2019) 
pentru varianta forte (Fig. 4).
Din punct de vedere al calității arborilor, pe teren au 
fost identificați arbori cu putregai de trunchi (ca urmare 
a rănilor produse de cervide) precum și arbori cu răni 
produse prin exploatare. Arborii cu putregai de trunchi 
au o frecvență cuprinsă între 1% (martor) și 7% (moderat), 
în timp ce rănile produse prin exploatare variază în 
intervalul 12% (martor) 30% (moderat) (Fig. 5).
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Statisticile de bază ale distribuțiilor (minim, medie, 
maxim, abaterea standard, asimetria, excesul) au fost 
folosite pentru a studia efectul factorilor perturbatori 
și a lucrărilor silvotehnice efectuate în arborete pure de 
molid asupra dinamicii temporale a distribuțiilor.
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Fig. 3. Dinamica diametrului central al suprafeței de bază
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Fig. 4. Dinamica înălțimii corespunzătoare diametrului central al 
suprafeței de bază

Pentru varianta martor din blocul experimental „Bancu”, 
diametrul mediu variază între valorile 16,8±6,1 cm 
(1967) și 33,1±8,6 cm (2019). Variabilitatea populației de 
arbori, studiată în dinamică în intervalul 1967-2019, este 
în general scăzută pentru arboret (excepție face anul 
1967), indicată de un interval al valorilor coeficientului 
de variație cuprins între 26,9% (1967) și 25,9% (2019). 
Referitor la varianta moderat, diametrul mediu variază 
între valorile 19,7±7,8 cm (1967) și 34,9±6,2 cm (2019). 
Ca și în cazul precedent, variabilitatea populației de 
arbori este, în general, scăzută (excepție face anul 1967), 
intervalul valorilor coeficientului de variație fiind între 
21,5% (1967) și 17,7% (2019). În ceea ce privește varianta 
forte, diametrul mediu variază între valorile 19,6±6,6 cm 
(1967) și 37,2±8,4 cm (2019).
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Fig. 5. Calitatea arborilor în variantele blocului experimental 
„Bancu”(A-martor; B-moderat; C-forte)

Variabilitatea populației de arbori, este scăzută și în acest 
caz (excepție face anul 1967), valoarea coeficientului de 
variație este cuprinsă între 24,7% (1967) și 22,5% (2019) 
(Tab. 2).
Curbele de frecvență, obținute prin reprezentarea 
grafică a frecvențelor în raport cu variabila diametru, 
rareori sunt simetrice față de media aritmetică, în cazul 
arboretelor pure de molid. Aceste curbe sunt asimetrice, 
în cazul de față datorită influenței puternice a factorilor 
perturbatori, stadiului de dezvoltare precum și datorită 
lucrărilor silvotehnice.
Pentru varianta martor din blocul experimental „Bancu”, 
asimetria este de stânga (pozitivă) pentru toți anii 
analizați. În ceea ce privește excesul valoarea acestuia 
indică o valoare pozitivă pentru curbă. Referitor la 
varianta moderat din blocul experimental „Bancu”, 
asimetria este de stânga (pozitivă) pentru anii 1967-
2004, iar pentru anii 2011 și 2019 asimetria este de 
dreapta (negativă). Acest fapt se datorează și acțiunii 
nefavorabile a vântului în aceasta variantă. Excesul 
curbei este pozitiv în intervalul 1967-2019. În varianta 
forte din blocul experimental „Bancu”, asimetria este 
de stânga (pozitivă) pentru toți anii analizați, iar excesul 
este negativ (Tab. 2).
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Tab. 2. Dinamica temporală a parametrilor statistici generali 
(media aritmetică , abaterea standard, coeficientul de variație, 
asimetria, excesul, minimul și maximul) pentru diametru în 

blocul experimental „Bancu”

V PS
Anul

967 972 978 983 988 004 011 019

N 16,8 21,1 22,6 24,2 26,3 28,8 29,9 33,1

s 6,1 5,7 6,4 6,8 7,0 7,8 7,4 8,6
v(%) 36,1 26,9 28,3 28,2 26,6 27,0 24,8 25,9

ex 0,5 0,6 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2
as 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

min 6,2 10,9 11,0 11,2 12,1 13,2 14,7 14,0
max 42,4 43,0 46,1 44,7 50,4 54,2 50,2 58,8

M 19,7 26,3 28,8 30,6 32,7 33,7 34,9 34,9

s 7,8 5,6 6,0 6,2 6,4 7,7 8,2 6,2
v(%) 39,3 21,5 20,9 20,3 19,5 22,9 23,6 17,7

ex 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,0 0,6 0,1
as 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,1 -0,1 -0,8

min 6,6 14,8 15,2 15,6 20,9 15,5 16,8 19,2
max 43,2 44,0 47,9 49,5 52,8 53,4 52,2 44,5

F 19,6 24,3 26,7 29,6 32,4 32,9 34,9 37,2

s 6,6 6,0 6,9 6,7 6,5 7,6 7,8 8,4
v(%) 33,8 24,7 25,8 22,7 20,1 23,2 22,5 22,5

ex -0,2 -0,2 -0,5 -0,1 -0,5 -0,6 -0,1 -0,4
as 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0

min 6,5 12,0 12,6 10,3 20,2 16,2 15,1 19,2
max 38,0 39,3 43,7 47,0 49,1 49,2 55,8 56,2

V: varianta, N: martor, M: moderat, F: forte; PS: parametrii statistici; : media; 
s: abaterea standard, v(%): coeficientul de variație; ex: excesul, as: asimetria, 

min: minim, max: maxim; Anul: 967=1967 ....019=2019.

3.2. Blocul experimental “Teșna”
Dinamica parametrilor structurali analizați pentru 
blocul experimental “Teșna” în intervalul 1967–2019 se 
prezintă în tabelul 3.
Din punct de vedere al numărului de arbori la hectar au 
fost eliminați, până la vârsta actuală de 85 ani, 80% din 
numărul inițial de arbori (varianta martor),

Tab. 3. Dinamica unor parametrii structurali pentru blocul 
experimental “Teșna” în intervalul 1966-2019

V An Vr N dgM hgM Ex
inv (ani) (buc) (cm) (m) (nr)

M 1966 30 1800 17,8 17,2 7,2
1972 36 1670 19,8 20,2 24,9
1978 42 1255 23,5 22,8 19,1
1983 47 1015 26,5 26,6 12,3
1988 52 890 28,8 28,3 34,8
2004 70 580 37,6 36,4 5,2
2011 77 550 38,9 38,2 35,5
2019 85 355 41,4 40,2

M 1966 30 2345 14,9 15,2 32,2
1972 36 1590 18,7 19,6 23,0
1978 42 1225 22,3 22,2 23,3
1983 47 940 25,2 26,1 9,0
1988 52 855 27,1 27,7 31,0
2004 70 590 35,6 34,7 11,9
2011 77 520 38,1 37,5 20,2
2019 85 415 42 37,6

F 1966 30 2050 16,6 16,5 38,5
1972 36 1260 21,5 21 29,0

1978 42 895 26,1 23,9 22,9
1983 47 690 28,6 27,5 8,7
1988 52 630 30,4 28,9 24,6
2004 70 475 38,9 35,3 3,2
2011 77 460 40,2 37,4 53,3
2019 85 215 43,2 39,5

V: varianta, N: martor, M: moderat, F-forte; An inv: anul inventarierii; Vr: vârsta; 
Ex: procent extrageri (nr. arbori)

82% (varianta moderat), 89% (varianta forte). Raportând 
datele actuale (2019) la datele ultimei inventarieri (2011) 
se observă că au fost eliminați un procent de 35,4% din 
numărul total de arbori (varianta martor), 20,2% (varianta 
moderat), respectiv 53,2 % (varianta forte) (Fig. 6).
Dinamica diametrului central al suprafeței de bază (Fig. 7) 
se caracterizează prin valori cuprinse între 17,8 cm (anul 
1966) și 41,4 cm (2019), pentru varianta martor, 14,9 cm 
(1966) și 42,0 cm (2019), pentru varianta moderat, respectiv 
16,6 cm (1966) și 43,2 cm (2006), pentru varianta forte.
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Fig. 7. Dinamica diametrului central al suprafeței de bază

Figura 8 prezintă dinamica distribuției arborilor pe 
categorii de diametre, pe variante de lucru, pentru 
blocul experimental studiat.
Înălțimea corespunzătoare diametrului central al 
suprafeței de bază (hgM) are valori cuprinse între 17,2 m 
(anul 1966) şi 40,2 m (2019) pentru varianta martor, 15,2 m 
(1966) şi 37,6 m (2019) pentru varianta moderat, respectiv 
16,5 m (1966) şi 39,5 m (2019) pentru varianta forte (Fig. 9).
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Din punct de vedere al calității arboretelor studiate, în 
blocul experimental analizat, arborii cu putregai de 
trunchi au o frecvență cuprinsă între 3% (martor) și 
4% (moderat), în timp ce rănile produse prin exploatare 
variază în intervalul 29% (martor), 44% (moderat) (Fig. 10).
Statisticile de bază ale distribuțiilor, pentru varianta 
martor din blocul experimental „Teșna”, indică faptul 
că diametrul mediu variază între valorile 16,8±6,4 cm 
(1966) și 38,9±8,4 cm (2019).
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Fig. 8. Dinamica distribuției numărului de arbori pe categorii de 
diametre în intervalul1966 – 2019 - blocul experimental Teşna 

(A-martor; B-moderat; C-forte)

Variabilitatea populației de arbori, studiată în dinamică 
în intervalul 1966-2019, este în general scăzută pentru 
arboret (excepție fac anii 1966-1978), indicată de un 
interval al valorilor coeficientului de variație cuprins 
între 27% (1983) și 21,5% (2019).
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Fig. 9. Dinamica înălțimii corespunzătoare diametrului central al 
suprafeței de bază
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Fig. 10. Calitatea arborilor în variantele blocului experimental 
„Teșna” (A-martor; B-moderat; C-forte)

Referitor la varianta moderat, diametrul mediu variază 
între valorile 13,9±5,4 cm (1966) și 37,7±8,6 cm (2019). 
Ca și în cazul precedent, variabilitatea populației de 
arbori este, în general, scăzută (excepție face anul 1966), 
intervalul valorilor coeficientului de variație fiind între 
23,3% (1966) și 22,7% (2019). În ceea ce privește varianta 
forte, diametrul mediu variază între valorile 15,4±6,3 cm 
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(1967) și 38,8±9,4 cm (2019). Variabilitatea populației de 
arbori este scăzută și în acest caz (excepție face anul 
1966), valoarea coeficientului de variație este cuprinsă 
între 22,1% (1966) și 24,1% (2019) (Tab. 4).

Tab. 4. Dinamica temporală a parametrilor statistici generali 
pentru diametru în blocul experimental „Teșna”

V PS
Anul

966 972 978 983 988 004 011 019

N 16,8 20,8 23,9 26,6 29,3 34,6 36,9 38,9

s 6,4 6,4 7,2 7,2 7,0 8,2 8,8 8,4
v(%) 38,0 30,6 30,2 27,0 24,0 23,8 23,7 21,5

ex -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,7 -0,4
as 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2

min 5,0 7,3 7,3 11,8 15,4 15,5 16,7 23,6
max 41,2 38,5 42,3 45,1 46,3 54,1 56,7 60,8

M 13,9 19,8 22,9 25,1 28,2 31,7 34,4 37,7

s 5,4 4,6 5,6 6,0 5,7 7,8 8,2 8,6
v(%) 38,8 23,3 24,5 24,1 20,1 24,6 23,9 22,7

ex -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 0,6
as 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1

min 5,0 8,4 8,6 10,9 16,0 13,2 14,1 14,8
max 29,0 33,3 38,4 41,3 43,9 53,4 59,0 64,4

F 15,4 23,2 26,3 28,2 30,7 35,3 37,4 38,8

s 6,3 5,1 6,0 6,6 6,6 7,8 8,7 9,4
v(%) 41,1 22,1 22,8 23,2 21,6 22,1 23,4 24,1

ex 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,4 -0,2
as 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3

min 5,0 11,5 11,9 12,0 14,6 17,8 17,2 18,2
max 34,4 38,2 42,8 46,4 47,9 54,8 58,7 61,3

V: varianta, N: martor, M: moderat, F: forte; PS: parametrii statistici; : media; 
s: abaterea standard, v(%): coeficientul de variație; ex: excesul, as: asimetria, 

min: minim, max: maxim; Anul: 966=1966 ....019=2019.

Pentru varianta martor din blocul experimental „Teșna”, 
asimetria este de stânga (pozitivă) pentru toți anii analizați, 
iar excesul curbei este negativ. Referitor la varianta 
moderat din blocul experimental „Teșna”, asimetria este 
de stânga (pozitivă) pentru anii 1966-1988, iar pentru 
anii 2004-2019 asimetria este de dreapta (negativă). În 
intervalul 1966-2019 excesul curbei teoretice este negativ. 
Variantei forte din blocul experimental „Teșna”, îi este 
caracteristică o asimetrie de stânga (pozitivă) pentru toți 
anii analizați; excesul este pozitiv în intervalul 1966-1988, 
după care acesta devine negativ (Tab. 4).

3.3. Blocul experimental “Zâmbru”
Dinamica parametrilor structurali analizați pentru 
blocul experimental “Zâmbru” în intervalul 1978–2019 
se prezintă în tabelul 5.

Tab. 5. Dinamica unor parametrii structurali pentru blocul 
experimental “Zâmbru” în intervalul 1978–2019

V An Vr N dgM hgM Ex
inv (ani) (buc) (cm) (m) (nr)

N 1978 18 3720 9,9 8,7 0,0
1983 23 3720 12,1 11,9 12,4
1988 28 3260 13,8 15,1 24,2
1994 35 2470 19,5 16,3 62,8
2004 45 920 24,1 24,7 9,2
2011 51 835 26,7 25,1 10,8
2019 59 745 29,3 25,8

M 1978 18 2995 11 9,3 5,0
1983 23 2845 13,6 12,6 24,8
1988 28 2140 16,1 16,2 23,4
1994 35 1640 22,2 20,8 54,0
2004 45 755 26,9 25,3 6,6
2011 51 705 28,8 25,9 7,8
2019 59 650 31,4 26,4

F 1978 18 2700 11,8 9,8 10,4
1983 23 2420 15 13,3 28,9
1988 28 1720 17,6 16,8 36,0
1994 35 1100 22,6 19,6 46,8
2004 45 585 28,3 27 8,5
2011 51 535 30,8 28,2 12,1
2019 59 470 33,9 29,1

V: varianta, N: martor, M: moderat, F: forte; An inv: anul inventarierii; Vr: vârsta; 
Ex: procent extrageri (nr. arbori)

Din punct de vedere al numărului de arbori la hectar au 
fost eliminați, până la vârsta actuală de 59 ani, 80% din 
numărul inițial de arbori (varianta martor), 78% (varianta 
moderat), 82% (varianta forte). Raportând datele actuale 
(2019) la datele ultimei inventarieri (2011) se observă că 
au fost eliminați un procent de 11% din numărul total de 
arbori (varianta martor), 8% (varianta moderat), respectiv 
12% (varianta forte) (Fig. 11).
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Fig. 11. Dinamica numărului de arbori la hectar

Evoluția diametrului central al suprafeței de bază (Fig. 12) 
indică faptul că acesta are valori cuprinse între 9,9 cm (anul 
1978) şi 29,3 cm (2019) pentru varianta martor, 11,0 cm 
(1978) şi 31,4 cm (2019) pentru varianta moderat, respectiv 
11,8 cm (1978) şi 33,9 cm (2019) pentru varianta forte.
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Fig. 12. Dinamica diametrului central al suprafeței de bază
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Figura 13 prezintă dinamica distribuției arborilor pe 
categorii de diametre, pe variante de lucru, pentru 
blocul experimental studiat.
Înălțimea corespunzătoare diametrului central al 
suprafeței de bază (hgM) are valori cuprinse între 8,7 m 
(anul 1978) şi 25,8 m (2019) pentru varianta martor, 9,3 m 
(1978) şi 26,4 m (2019) pentru varianta moderat, precum și 
9,8 m (1978) şi 29,1 m (2019) pentru varianta forte (Fig. 14).
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Fig. 13. Dinamica distribuției numărului de arbori pe categorii de 
diametre în intervalul 1978–2019 (A-martor; B-moderat; C-forte)

Din punct de vedere al calității arboretelor analizate, 
arborii cu putregai de trunchi au o frecvență cuprinsă 
între 19% (moderat) și 24% (forte), în timp ce rănile 
produse prin exploatare variază în intervalul 9% (martor) 
și 49% (moderat) (Fig. 15).
Pentru varianta martor din blocul experimental 

„Zâmbru”, diametrul mediu variază între 9,6±3,2 cm 
(1966) și 28,1±6,3 cm (2019). Variabilitatea populației de 
arbori, studiată în dinamică în intervalul 1966-2019, este 
în general ridicată pentru arboret (excepție fac anii 2004-
2019), indicată de un interval al valorilor coeficientului 
de variație cuprins între 33,1% (1978) și 38,6% (1994).
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Fig. 14. Dinamica înălțimii corespunzătoare diametrului central 
al suprafeței de bază

Referitor la varianta moderat, diametrul mediu variază 
între valorile 10,3±3,9 cm (1978) și 28,7±5,2 cm (2019). Ca 
și în cazul precedent variabilitatea populației de arbori, 
este în general scăzută (excepție fac anii 2004-2019), 
intervalul valorilor coeficientului de variație fiind între 
38,1% (1978) și 32,8% (1994). În ceea ce privește varianta 
forte, diametrul mediu variază între valorile 11,2±4,0 cm 
(1978) și 32,4±6,2 cm (2019). Variabilitatea populației de 
arbori, este scăzută în acest caz (excepție face anul 1978), 
valoarea coeficientului de variație este cuprinsă între 
27,3% (1983) și 19,1% (2019) (Tab. 6).
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Fig. 15. Calitatea arborilor în variantele blocului experimental 
„Zâmbru”(A - martor; B - moderat; C - forte)

Pentru varianta martor din blocul experimental 
„Zâmbru”, asimetria este de stânga (pozitivă) pentru 
majoritatea anilor analizați, excepție fac anii 2011 și 
2019. În ceea ce privește excesul valoarea acestuia indică 
excesul pozitiv al curbei pentru intervalul 1978-2004. 
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Referitor la varianta moderat din blocul experimental 
„Zâmbru”, asimetria este de stânga (pozitivă) pentru toți 
anii analizați. Excesul curbei este negativ al în intervalul 
1983-2019, iar în anul 1978 acesta este pozitiv. În varianta 
forte din blocul experimental „Zâmbru”, asimetria este 
de stânga (pozitivă) pentru toți anii analizați. Excesul 
curbei este pozitiv în intervalul 1978-1983, după care 
acesta devine negativ (Tab. 6).
În Suedia, lucrările de îngrijire ale arboretelor reprezintă 
o sursă importantă de lemn pentru industria forestieră. 
Aproximativ 2x107 m3 de lemn se recolta anual ca urmare 
a aplicării operațiunilor culturale, ceea ce reprezintă 
aproximativ 30% din volumul total anual recoltat (Eriksson 
and Karlsson 1997). În plus, operațiunile culturale cresc și 
valoarea economică a arborilor rămași asigurând venituri 
importante pentru proprietarii de păduri.
De asemenea, cercetările referitoare la lucrările de 
îngrijire au fost dominate de luarea în considerare 
a efectelor acestora asupra randamentului forestier 
[Hamilton 1976, Hynynen and Kukkola 1989, Mielikäinen 
and Valkonen 1991) și a randamentelor financiare 
(Eriksson and Eriksson 1993). În ultimele decenii, a 
existat, de asemenea, un anumit interes pentru alte 
aspecte, cum ar fi efectul negativ al zăpezii și al vântului 
în arboretele tinere (Valinger et al 1994). Un alt aspect 
de interes este acum impactul pe care îl pot avea diferite 
variante de aplicare ale lucrărilor de îngrijire asupra 
reducerii nivelurilor atmosferice de CO2, deoarece 
strategiile de gestionare a pădurilor fac parte din 
Protocolul de la Kyoto (Schlamadinger and Marland 1996).

Tab. 6. Dinamica temporală a parametrilor statistici generali 
pentru diametru în blocul experimental „Zâmbru”

V PS
Anul

978 983 988 994 004 011 019

N 9,6 12,2 14,2 15,3 21,8 24,7 28,1
s 3,2 4,2 4,4 5,9 5,8 6,0 6,3

v(%) 33,1 34,1 31,2 38,6 26,6 24,4 22,5
ex 0,6 0,7 0,2 0,5 0,3 -0,2 -0,5
as 0,6 0,7 0,5 0,2 0,0 -0,2 -0,2

min 2,3 3,5 4,3 4,0 7,7 9,9 13,8
max 22,1 31,2 29,5 33,2 40,1 39,8 41,5

M 10,3 14,3 16,5 17,9 24,6 27,9 28,7
s 3,9 4,7 4,9 5,8 5,8 5,9 5,2

v(%) 38,1 32,5 30,6 32,8 23,5 21,3 21,1
ex 0,2 -0,1 -0,4 -0,4 -0,6 -0,2 -0,1
as 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4

min 2,3 2,8 6,7 5,3 9,2 12,8 19,8
max 22,6 27,7 30,0 33,6 45,0 42,6 32,4

F 11,2 16,0 18,4 21,2 26,6 29,8 32,4
s 4,0 4,4 4,6 5,6 5,0 5,7 6,2

v(%) 35,7 27,3 24,8 26,4 19,0 19,2 19,1
ex 0,6 0,3 -0,1 1,6 -0,1 0,1 -0,1
as 0,7 0,8 0,4 0,6 0,2 0,1 0,0

min 2,5 6,1 7,0 7,8 12,6 13,8 14,8
max 26,1 30,8 33,2 48,0 39,8 44,1 47,3

V: varianta, N-martor, M:moderat, F-forte; PS: parametrii statistici; : media; 
s: abaterea standard, v(%): coeficientul de variație; ex: excesul, as: asimetria, 

min: minim, max: maxim; Anul: 978=1978 ....019=2019.

Rezultatele cercetărilor asupra intensității lucrărilor 
de îngrijire și conducere a arboretelor, indică faptul 
că intensitatea scăzută a fost asociată cu cea mai mare 
creștere medie anuală pentru molid, dar nu au existat 
diferențe semnificative între variantele de aplicare a 
lucrărilor. În blocurile experimentale de molid, varianta 
martor (unde nu au fost aplicate lucrări de îngrijire) s-a 
constatat producerea celei mai mari cantități de biomasă, 
iar diferența, în comparație cu celelalte variante de lucru, 
a fost semnificativă. Biomasa rezultată în urma aplicării 
intensității forte a lucrărilor a fost semnificativ mai mare 
decât pentru variantele de aplicare a intensității scăzute 
în toate blocurile experimentale (Eriksson 2004).

4. Concluzii
În blocurile experimentale cercetate instalate în 
arborete de molid, efectul lucrărilor de îngrijire asupra 
diametrului central al suprafeței de bază, aplicate în 
varianta forte, comparativ cu varianta martor (unde 
nu au fost efectuate lucrări de îngrijire), se manifestă 
printr-o superioritate a acestuia cu valori cuprinse între 
4% și 13%. În ceea ce privește varianta moderat acesta 
înregistrează valori mai mari cuprinse între 1% și 8%.
Efectul lucrărilor de îngrijire asupra înălțimii 
corespunzătoare diametrului central al suprafeței de 
bază, aplicate în varianta forte, comparativ cu varianta 
martor, se manifestă printr-o superioritate a acesteia 
cu valori cuprinse între 1% și 11%. În ceea ce privește 
varianta moderat valorile sunt cuprinse între 1% și 7%.
Din punct de vedere al distribuției numărului arborilor 
pe categorii de diametre, se constată faptul că distribuția 
teoretică Beta realizează cel mai bine ajustarea 
distribuției experimentale. Testul χ2 efectuat arată că 
diferența dintre distribuția experimentală și distribuția 
teoretică este nesemnificativă. De asemenea se constată 
faptul că în variantele martor influența zăpezii și a 
vântului este apropiată ca efect cu intervențiile moderat 
și forte ale variantelor de aplicare a lucrărilor de îngrijire.
Cum putregaiul de rădăcină și putregaiul de trunchi aduc 
pagubele cele mai mari în arboretele de molid, calitatea 
acestora din punct de vedere al factorilor susmenționați 
indică faptul ca putregaiul de trunchi este prezent într-o 
proporție cuprinsă între 1% și 7% din numărul de arbori.
Un fenomen de o mare amploare în ultimul timp în 
pădurile de molid se referă la rănile produse ca urmare a 
procesului de exploatare forestieră. Astfel în arboretele 
studiate acesta a afectat un număr de arbori cuprins 
între 9% și 49%. S-au constatat valori însemnate mai 
ales dacă se are în vedere faptul ca aceste răni constituie 
factori favorizanți în apariția putregaiului de rădăcină.
Dinamica unor parametrii structurali în arborete de 
molid sub influența lucrărilor de îngrijire și conducere 
a arboretelor a arătat efectul acestora din urma asupra 
dezvoltării arboretelor precum și complexitatea 
factorilor de care trebuie ținut cont în stabilirea celor 
mai eficiente metode si modele de management a 
arboretelor de molid din zone de risc la acțiunea 
factorilor perturbatori.
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Abstract
Management intensity influence to some structural parameter’s dynamics in Norway spruce stands
Knowing the Norway spruce stands dynamics of under the management intensity influence through the long-
term experimental plots has a multitude effects, from scientific point of view, to substantiate decisions in various 
areas of activity specific to the environment. The research was carried out in three long-term experimental plots 
in which were placed, three variants of silvicultural work (control, moderate, forte) to reveal the influence of 
thinning on biometric characteristics and to the development of even Norway spruce stands. This paper reveal 
specific research aspects, as follows: (i) number of trees·ha-1; (ii) distribution of the number of trees by diameter 
categories; (iii) the DBH; (iv) the height corresponding to the DBH; (v) the quality of the trees in the experimental 
plot variants; (vi) basic distribution statistics (average, standard deviation, minimum, maximum, asymmetry, 
excess). In the Norway spruce stands studied, the effect of the silvicultural works on the DBH, applied in the 
strong variant, compared to the control variant (where no silvicultural works were performed), is manifested 
by its superiority, with values between 4% and 13%. The superiority of the height corresponding to the DBH, 
applied in the strong variant, compared to the control variant, is manifested with values between 1% and 11%. 
From the point of view of the distribution of the number of trees by diameter categories, the theoretical Beta 
distribution best achieves the adjustment of the experimental distribution. In the control variants, the influence 
of snow and wind are the same effect with the moderate and strong interventions of silvicultural works in the 
plot variants. The Norway spruce trees quality indicates that trunk rot is present in a proportion between 1% and 
7% of the trees number. The damages caused by the logging process (a factor favoring the appearance of root rot) 
affected a number of trees between 9% and 49%. The dynamics of some structural parameters in Norway spruce 
stands under the influence of the silvicultural works showed the effect on the tree’s development as well as the 
complexity of the factors to be taken into account to establish the most efficient methods and models for Norway 
spruce stand management in risk areas.
Keywords: Norway spruce, management, structural parameters
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1. Introduction
Terrestrial laser scanning (TLS) has seen great 
improvements regarding its accuracy and portability, 
leading to an increase use of this technology in forestry 
(Boehler and Marbs 2003, Zlinszky et al 2017, Pascu et 
al 2019). At the same time forest monitoring established 
its position as very important source of information 
for a strategic development towards sustainable forest 
management practices (Badea et al 2011, Popa et al 2017). 
Whilst, striving to improve on these aspects, human 
activity also led to sever climate changes taking the form 
of extreme phenomena (Chao and Feng 2018).
Phenology observations represent one of the most 
accurate methods in order to evaluate the response of 
plant species to various climate conditions and climate 
changes (Chmielewski and Rotzer 2001, Richardson et al 
2013, Langvall and Ottosson Löfvenius 2019).
When analysing several species in a multitemporal 
approach, phenological studies display variations 
between reports (Han et al 2018). Before pointing 
towards climate changes as a sole reason behind these 
fluctuations, evaluation methodologies also have to be 
accounted for. As such, in order to reduce the operator 
subjectivity and the costs associated with recording 
phenological data, alternatives were proposed in 
literature (Savastru et al 2019, Nezval et al 2020) (i.e. 
satellite imagery or video systems).

2. Materials and Methods
The main objective of this research was to identify 
the patterns of early vegetation stages (bud bursts and 
leaf flushing) in the context of a reduced precipitation 
regime. The focus was on four representative species of 
the most drought affected regions of Romania: Carpinus 
betulus, Quercus robur, Acer campestre, and Tilia cordata.
For the data acquisition stage, a FARO Focus 3D X130 

(FARO Technologies Inc. 2018) phase shift terrestrial 
laser scanner was used, allowing the recording of each 
tree with up to 44.4 million samples. This approach 
guaranteed an increased signal strength in recording 
both reflectance and RGB (Red Green Blue) values.
Starting with the month of March, daily recordings 
were taken in a Level I plot of the Romanian ICP Forest 
network (Michel et al 2014). Acquisitions lasted 30 
days, each of which corresponding with a new scan. 
Consistency was ensured regarding the time of the day, 
the position of the scanner in the plot, the height of 
sensor and the spatial resolution. Simultaneously photos 
were taken with a Nikon D500 with a 16-80 mm f/2.8-4 E 
lens in order to record phenological phenomena as per 
the ICP Methodology (ICP 2016). The photos have later 
been used as reference in the validation stage (Table 
1). Also, weather information was recorded for each 
sampling date from the meteorological station situated 
near the plot.

Table 1. ICP Forest phenological leaf events codes

Code Description

1 Vegetative stagnation

2 Buds development

3 Buds flushing

4 Leaf unfolding

5 Complete leaf development

First stage of processing of the TLS data was the 
coregistration of the entire set of scans. This ensured 
a consistent orientation and an exact position 
correspondence. Individual trees were identified and 
extracted from each date point cloud (Pascu et al 2020) 
(Fig. 1).
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Figure 1. Identification an extraction of trees from point cloud 
(yellow - Carpinus betulus, magenta – Acer campestre, orange – 

Tilia cordata, blue – Quercus robur)

This stage implied statistical outliers filtering and a rough 
spatial sub setting. Based on the weather information, 
scans taken in days with increased wind activity have 
been removed. A supervise height thresholding followed, 
by setting the limits between undergrowth, start of 
crown and transition points across middle and top 
crown. After this point the process was automated using 
R statistics through an iterative algorithm computing 
density (Equation 1), leaf area index (Equation 2) and 
gap probability (Equation 3).

(1)

Where:
D - density;
n - number of points;
S - projected area.

(2)
Where:
LAIe - Leaf Area Index without woody elements correction;
IGF - gap fraction index.

(3)

Where:
α - angle above TLS;
Nmiss - number of laser beams without a return;
Ntotal - total number of emitted laser beams.

3. Results
Each individual tree was further analysed from the 
perspective of the above-mentioned indicators focusing 
on each layer as they resulted from the supervised 
segmentation stage.
When analysing the crown, the biggest limitation of 
TLS became visible: a clear difference between the TLS 
recordings at different height levels in the crown. The 
lower crown, defined as the region from its starting 
point to the point it displays a constant width, showed 
a gradual increase in the number of points, as was 
expected. On the other hand, the middle crown does 
not have the same evolution, being constant throughout 
the sampling period. The upper crown also showed 
particularities, as it was the most affected by occlusion 
by lower layers. This translated to a reversed evaluation 
when compared with the lower region of the crown.
In the case of Carpinus betulus, as the vegetation 
developed, a degradation of the number of points from 
the upper region was visible (Figure 2).

Figure 2. Carpinus betulus crown density layers
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Changing the focus to the trunk, a repeated pattern on 
the number of points (low-high) was identified. The 
characteristics of such species with epicormic branches 
lead to the development of cyclic layers with increasing 
and decreasing densities. As one level of branches 
develops the next immediate one is obstructed.

Another aspect addresses the undergrowth, where 
a really high number of points was recorded. The 
consequence of a descending perspective is a reversed 
trend when compared to the rest of the tree, as there was 
no intermediate occlusion (Figure 3).

Figure 3. Carpinus betulus trunk density layers
In order to better understand the phenological evolution, 
a more generalized approach was also implemented. By 
reducing the spatial resolution, a better interpretation 
and removal of outliers was possible. This emphasized 

the fact that as the lower crown develops it obstructs the 
upper layers. Overall, the epicormic branches evolves as 
expected (Figure 4).

Figure 4. Carpinus betulus generalized approach

In the case of field maple, the differences between the 
lower and middle level of the crown is reduced due to a 
more stable structure and distribution of the branches. 

Despite this uniformity, a repeating high and low 
densities pattern was visible (Figure 5).
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Figure 5. Acer campestre crown density layers

Quercus robur had the particularity of the bifurcated 
trunk and triangular shaped crown. This explains the 
high number of points recorded from the upper part 
of the crown. The trend is resembling the one of the 
previously analysed species (field maple and hornbeam). 

Also, Quercus robur displayed the most obvious start of 
the season point. Three initial recordings with a close to 
constant density followed by a strong increase starting 
with day four strongly highlights the start of the season 
(Figure 6).

Figure 6. Quercus robur crown density layers

Apart of the other studied species, the trunk of the oak is 
cleaner, the lack of branches up to the height of 9 meters 

lead to a higher degree of return in the emitted laser 
impulses (Figure 7).
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Figure 7. Quercus robur trunk density layers

As opposed to the triangular shape of oak crown, Tilia 
cordata shows a really high density at the lower level, 
which gradually decreases. The trend in case of Quercus 
robur was caused by the branches structure, whilst 
for small-leaved lime tree the cause is found in the 
limitations of the TLS (reduced crown penetration due 

to the use of a single wavelength sensor) (Figure 8). For 
example, oak started with an abrupt 13% increase in 
foliage volume from the reference date, compared to the 
3% increase in the small-leaved lime. Also, at the time 
of bud flushing of the small-leaved lime, the oak had 
already been through four similar stages (18-20-23%).

Figure 8. Tilia cordata generalized approach

After processing the species at individual scale, 
comparative analyses and validation were performed, 
in order to identify the start of the season. This was 

achieved by pinpointing the date of inversion of densities 
between the lower and higher crown (Figure 9).
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Figure 9. Timeseries comparison for all studied species

Validation by means of comparison to the photo-based 
interpretation required the equivalence of point density 
to the reporting scale of ICP Forest.
In the figure 10, can be observed the strong correlation 
between the two datasets (TLS versus ICP). Small offsets 

on the temporal scale resulted, TLS generally being 
sensitive enough to highlight points of inflection in the 
phenological trend, one to two days prior to the operator-
based observation.

Figure 10. Comparison between TLS and ICP observations
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4. Discussions
As a novel approach in phenological studies, terrestrial 
laser scanning should equal if not improve previous 
techniques. Studies have shown the applicability, but 
more importantly the limitations of remote sensing 
techniques in evaluating early vegetation development 
stages (Wang et al 2018). Most of the approaches 
described in literature (Zhang et al 2003, Ahl et al 2006, 
Pastor-Guzman et al 2018, Xiang et al 2020), fall in one or 
more of the following limitation categories: subjectivity 
due to expert judgement based method (in situ visual 
evaluation), inappropriate temporal resolution due to 
inefficient acquisition and laborious processing stages 
(sample gathering), insufficient spatial resolution for the 
matter at hand due to sensor type and carrying platform 
(satellite and photogrammetric imagery), inconsistent 
crown delineation and tree separation due to limited 
perspective or lack of control and quality assurance of 
the results.
The current paper tested the hypothesis that TLS through 
its high accuracy, increased spatial resolution, portability, 
equivalenting in high temporal resolution, automated 
processing and unlimited revisiting capabilities of the 
scene once recorded, might represent the best available 
technology for phenological evaluation. As showed in 
Zhang et al (2003) and Guzman et al (2018) the results 
obtained through the use of imagery based remote 
sensing techniques (e.g. vegetation index analysis) 
or digital photography (Xiang et al 2020) can track the 
general vegetation phenology trajectory during leaf 
expansion, but with limitations in what concerns the 
temporal resolution and climatic conditions. Comparing 
with these researches, the accessibility of the TLS 
represents an important advantage.
Despite all of these advantages, using TLS for 
phenological analyses inherits all the limitation of the 
technology (poor penetration capabilities, visibility 
depended on the composition of stand and sensitivity 
to environmental conditions). Out of all of these most 
influence is the structure of the forest stand from 
the species distribution to age and distance between 
trees. As can be seen from the results of the research, 
undergrowth can overwhelm the density scale and as 
consequence hide smaller changes. Young individuals 
with low laying crowns or species characterized by 
the presence of the epicormic branches reduce the 
capabilities of fully study the canopy by shadowing. 
Comparing with other research articles (Calders et al 
2015, Griebel et al 2015), our results provide information 
at the level of stand but also at the level of individual tree. 
Thus, this technique can identify the different phenology 
stages of various species through the use of a single pair 
of scans (reference date, exposure date).

5. Conclusions
The studied methodology benefits from high degree 
of objectiveness through the inheritance of remote 
sensing advantages. Scalability is also a factor that adds 
to the value of the proposed approach. The majority 

of the limitations can be improved upon through the 
acquisition technique (transition to multiple scans), 
corrections (extinction coefficient, relative humidity) 
or through upgrading the technology itself (transition 
to multiwavelength laser scanners). Despite these, the 
environmental conditions still remain a major factor in 
the applicability of this technology in forestry and more 
so in phenological studies.
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Abstract
Phenological analysis through the use of multitemporal TLS observations
Introduction: Phenology observations represent one of the most accurate methods in order to evaluate the 
response of plant species to various climate conditions and climate changes. The main objective of this research 
was to identify the patterns pf early vegetation stages in the context of a reduced precipitation regime through 
terrestrial scanning technique.
Materials and Methods: The research was carried out in a mixed forest stand (Carpinus betulus, Acer campestre, Tilia 
cordata, Quercus robur) with the focus of more precisely identifying the pattern of early vegetation development. 
The phenological processes analysis was done at an increased spatial and temporal resolution, on specific 
horizontal layers by means of terrestrial laser scanning. With a daily cycle started in March, we maintained a 
constant scanning position as well as time of day and scanning resolution. Supervised thresholds have been 
set at the heights of separation between undergrowth, trunk and crown, and for each resulting layer coverage 
and density metrics as well as derived indices (Gap Fraction and Leaf Area Density) have been computed. For 
reference data, photos were interpreted as per the ICP Forests guideline.
Results: A sequential evolution was observed in all studied species. Hornbeam displayed a daily increase in LAD 
for all layers up until epicormic branches shadowing overtook the upper canopy visibility. Small-leaved lime 
showed a delay of almost 20 days in comparison to oak. Oak started with an abrupt 13% increase in foliage volume 
from the reference date, compared to the 3% increase in the small-leaved lime. Also, at the time of bud flushing 
of the small-leaved lime, the oak had already been through four similar stages (18-20-23%). Although not identical 
to the historical data, analysed trends still fit the expected patterns.
Discussions: The current paper tested the hypothesis that TLS through its high accuracy, increased spatial 
resolution, portability, equivalenting in high temporal resolution, automated processing and unlimited revisiting 
capabilities of the scene once recorded, might represent the best available technology for phenological evaluation.
Conclusions: The studied methodology benefits from high degree of objectiveness through the inheritance of 
remote sensing advantages.
Keywords: phenology, Terrestrial laser scanning, ICP Forest, leaf area density.
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Rezumat
Analize fenologice bazate pe înregistrări TLS multitemporale
Observațiile fenologice reprezintă cea mai precisă metodă de a evalua răspunsul speciilor de plante la diferite 
condiții climatice. Principalul obiectiv al acestei cercetări a fost de a identifica modelele corespunzătoare stagiilor 
inițiale de vegetație, în contextul a unui regim redus de precipitații, prin tehnicile scanării laser terestre.
Cercetările s-au desfășurat în arborete mixte (Carpinus betulus, Acer campestre, Tilia cordata, Quercus robur) 
concentrându-se pe identificarea etapelor de dezvoltare a vegetației forestiere. Analiza fazelor fenologice a fost 
realizată la o rezoluție temporală și spațială ridicată, pe straturi orizontale specifice, prin intermediul scanărilor 
laser terestre. Cu un ciclu zilnic începând din luna martie, au fost realizate scanări, caracterizate de constanță în 
ceea ce privește poziția, momentul zilei și rezoluția de scanare. În urma unei analize supervizate, au fost stabilite 
limitele de diferențiere dintre semințiș, trunchi și coroană, iar pentru fiecare strat rezultat au fost calculate 
acoperirea și variabilele de densitate (grad de închidere și indicele suprafeței foliare). Pentru validarea datelor, 
au fost procesate și interpretate fotografii conform metodologiei ICP Forests.
O evoluție evidentă a fost observată în cazul tuturor speciilor analizate. Carpenul a afișat o creștere zilnică în ceea 
ce privește densitatea numărului de puncte înregistrate pentru toate straturile până în momentul în care ramurile 
lacome au redus vizibilitatea către coronamentului superior. Teiul a înregistrat o întârziere de aproximativ 20 de 
zile în comparație cu stejarul. Acesta a debutat cu o creștere de 13% în volumul aparatului foliar de la data de 
referință, în comparație cu o creștere de 3% în cazul teiului. De asemenea, în momentul înmuguririi speciei de 
tei, stejarul parcursese patru etape de creștere succesive (18-20-23%). Deși datele obținute nu sunt identice cu 
cele de referință, trendurile analizate sunt apropiate de modelele preconizate.
Lucrarea de față a testat ipoteza prin care TLS, prin acuratețe, rezoluție spațială crescută, portabilitate, rezoluție 
temporală ridicată, procesare automată și capacitatea nelimitată de revizitare, poate reprezenta cea mai 
bună tehnologie pentru evaluarea fazelor fenologice. Metodologia propusă beneficiază de un grad ridicat de 
obiectivitate datorită avantajelor preluate din teledetecție.
Cuvinte cheie: fenologie, scaner laser terestru, ICP Forest, indicele suprafeței foliare
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1. Introducere
Nevoia prognozei producție de lemn, la început, precum 
și a altor caracteristici ale ecosistemelor forestiere, mai 
târziu, a dus la dezvoltarea modelelor de simulare a 
creșterii arborilor și arboretelor (Pretzsch 2009). Aceste 
modele de simulare măresc dimensiunile fiecărui arbore 
în particular sau arboret, ca ansamblu de arbori, pe 
baza proceselor ecofiziologice majore, simulând astfel, 
nașterea, creșterea și moartea (Dale et al 1985), conform 
unui algoritm determinat în acest scop.
Modelele de simulare a dezvoltării arborilor și arboretelor 
diferă în funcție de scopul lor, procesele ecofiziologice 
acoperite, cât si de informațiile necesare simulării 
creșterii acestora. Principalele modele de simulare 
dezvoltate în prezent folosesc informații ecofiziologice 
ale arborilor, informații despre structura si relațiile 
biometrice ale arborilor în raport cu distanța dintre 
indivizi, așa numitele “gap models”, variabile la nivel de 
grup (cohortă), frecvență, sau în funcție de distribuția 
unor variabile, precum cele ce au la bază tabelele de 
producție (Wykoff et al 1982, Pretzsch et al 2002, Giurgiu 
and Drăghiciu 2004, Scheller and Mladenoff 2004, 
Thurnher et al 2017).
Cele mai vechi modele de dezvoltare ale vegetației 
forestiere, la nivel de arboret, numite tabele de producție, 
au fost concepute de Paulsen, în Germania. Primele tabele 
de producție românești au apărut în 1951 (Armăsescu et al 
1951). Ulterior, prin cercetări de lungă durată efectuate de 
colectivul de Biometrie condus de academicianul Victor 
Giurgiu, în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări 
Silvice (ICAS), actualul Institut Național de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), s-a 
ajuns la elaborarea tabelelor de producție pentru 29 de 
specii (Giurgiu and Drăghiciu 2004).
Odată cu dezvoltarea acestor modele privind creșterea 
arboretelor, a fost posibilă dezvoltarea primului și 

singurului program de simulare a dezvoltării fondului 
forestier (SIMPROF), la nivelul unei unități de producție 
(UP) (Seceleanu 1998). Acest program de simulare are 
ca unitate elementară arboretul. Modelul simulează 
procesul natural de producție forestieră, dar și 
organizarea acestuia prin amenajament (Seceleanu 
2012). Tabelele de producție și programul SIMFOR sunt 
singurele tipuri de simulatoare dezvoltate la nivelul 
național, particularizate la condițiile din țara noastră 
și la reglementările privind organizarea și conducerea 
arboretelor în România.
Odată cu schimbările climatice, atenția oamenilor 
de știință s-a îndreptat spre modelele care integrează 
climatul la nivel regional, modele ale schimbării climei, 
cerințele ecologice ale speciilor, proprietățile solului, 
factori poluanți și alte informații care detaliază atât 
biotopul cât și biocenoza (Walentowski et al 2017). Aceste 
modelele de simulare, care integrează informații privind 
cerințele biocenozei, cât și schimbări ale biotopului, 
pot fi folosite cu succes în monitorizarea ecosistemelor 
forestiere pe termen lung.
Un astfel de model, de simulare a dezvoltării 
ecosistemelor forestiere, este landscape simulator 
LANDIS-II (Mladenoff 2004). Modelul a fost construit 
în Statele Unite ale Americii, cu ajutorul USDA Forest 
Service, NASA și a altor parteneri. LANDIS-II este 
un model spațial, ecofiziologic, care simulează atât 
dinamica dezvoltării arboretelor, cât și instalarea sau 
dispariția vegetației forestiere de pe o anumită suprafață. 
LANDIS-II este folosit la nivel global, pentru simularea 
dinamici diferitelor tipuri de management forestier, dar 
și în evaluarea impactului calamităților naturale asupra 
ecosistemelor forestiere. De asemenea, acesta poate 
simula dezvoltarea ecosistemelor forestiere în contextul 
schimbărilor climatice, aduce noi informații cu privire 
la modul în care se pot combate efectele schimbărilor 
climatice, dar și o modalitate de a atrage atenția asupra 
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efectelor dezastruoase, pe care schimbările climatice le 
pot produce.
Modelarea și prognoza evoluției pădurilor, în contextul 
schimbărilor climatice și socio-economice, reprezintă o 
provocare pentru comunitatea științifică. Această lucrare 
își propune calibrarea modelului de simularea LANDIS-
II pentru un tip de ecosistem forestier, introducând 
scenarii climatice în prognoza dinamicii acestuia.

2. Material și metodă
2.1. Aplicabilitatea modelului LANDIS-II
Modelul LANDIS-II simulează dinamica ecosistemului 
forestier, la nivel de grup (cohortă), de la un pas de 
simulare de o lună, până la simularea dezvoltării pe 
decenii și secole. Rezoluția spațială poate depăși câteva 
sute de mii de hectare.
LANDIS-II poate fi calibrat, pentru orice zonă de studiu, 
utilizând parametri ecofiziologici specifici acelei 
zone. Zona de studiu poate fi clasificată în tipuri de 
gospodărire, dar și în tipuri de stațiuni forestiere diferite 
sub aspect pedologic și climatic. De asemenea, vegetația 
forestieră poate fi clasificată d.p.d.v. spațial, în funcție 
de caracteristicile biologice și biometrice ale acesteia 
(Scheller et al 2011).
Acest model permite introducerea unor disturbanțe în 

modelul de creștere (doborâturi de vânt, atac de insecte, 
incendii forestiere); dar și de planuri de gospodărire 
ale pădurilor pentru administrarea fondului forestier. 
LANDIS-II a fost folosit, în diferite studii de cercetare, 
pentru a simula dinamica diferitelor tipuri de 
management forestier (Gustafson et al 2011, Scheller 
et al 2011, Krofcheck et al 2019), pentru evaluarea 
riscului de apariție a incendiilor forestiere (Hurteau et 
al 2019), răspunsul ecosistemelor la doborâturile de vânt 
(Mladenoff and He 1999) sau pentru a prognoza răspunsul 
ecosistemelor la atacurile de insecte (Sturtevant et al 
2004, Kretchun et al 2016). De asemenea, LANDIS-II 
permite simularea diferitelor scenarii climatice, atât de 
necesare, astăzi, în combaterea efectelor schimbărilor 
climatice.

2.2. Localizarea cercetărilor
Zona folosită pentru parametrizarea modelului se află în 
administrarea Direcției Silvice Argeș.
Informațiile folosite pentru parametrizarea modelului 
LANDIS-II la zona de studiu provin din amenajamentele 
ocoalelor silvice Aninoasa, Cotmeana, Domnești, 
Mihăești, Musăteşti, Pitești, Topoloveni și Vidraru (Fig. 1).
Atenția acestei lucrări s-a concentrat asupra simulării 
diferitelor planuri de management din etajul 
molidișurilor (FM3) (Chiriţă et al 1977).

Fig. 1. Localizarea zonei de studiu și a ocoalelor silvice care au furnizat date

2.3. Parametrizarea molidului (Picea abies L. 
Karst.)
Parametri necesari calibrării LANDIS-II pentru fiecare 
specie sunt: longevitate, maturitate sexuală, toleranță la 
umbră, toleranță la foc, distanță efectivă de dispersare a 
semințelor, distanță maximă de dispersie a semințelor, 
probabilitate de reproducere vegetativă și probabilitate 
de regenerare post-incendiu.
În plus, extensia succesiunii PnET necesită parametri 
suplimentari, care pot fi obținuți din măsurători pe teren 
(precum greutatea maximă specifică a frunzei), dar și 
din rezultatele cercetărilor naționale și internaționale 
(ca temperatura optimă pentru fotosinteză).

Majoritatea parametrilor necesari calibrării au fost 
preluați din cercetări naționale (Şofletea and Curtu 2000, 
Giurgiu et al 2004, Giurgiu and Drăghiciu 2004), iar în 
lipsa acestora, din cercetări internaționale..

2.4. Obținerea variabilelor de mediu
Zona de studiu a fost împărțită în diferite tipuri de 
stațiuni, pe baza claselor de producție, a proprietăților 
solului și climei, conform informațiilor preluate din 
amenajamentele silvice. Acolo unde aceste informații 
nu au fost disponibile, tipul stațiunilor forestiere a 
fost determinat utilizând informațiile spațiale privind 
proprietățile solului, obținute din Harta Solurilor României, 
la scara 1:200000 (Florea et al 1963) și alte baze de date ale 
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solurilor (Hengl et al 2014, 2017, Shangguan et al 2017).
Pe lângă variabilele solului, LANDIS-II folosește date 
climatice, care permit simularea diferitelor scenarii climatice. 
Precipitațiile, temperatura maximă și minimă la o rezoluție 
lunară, necesare în simulările conduse, au fost obținute din 
bazele de date ClimGen (Osborn et al 2016) și CRU-ts (Harris 
et al 2014). Acestor date le-a fost redusă rezoluția (downscale) 
(Moreno and Hasenauer 2016), utilizând rezoluția hărților 
climatice WorldClim 2.0 (WorldClim 2015), pentru trei 
scenarii ale căilor reprezentative de concentrare a gazelor 
cu efect de seră (Representative Concentration Pathways - RCP 
2.6, 4.5 și 8.5 W/m2).
Valorile concentraților de CO2 (van Vuuren et al 2011) 
au fost considerate ca fiind spațial constante, la nivelul 
întregii regiuni, pe întregul proces al simulării.
Radiația fotosintetică activă (PAR) a fost calculată pe 
baza radiației solare lunare din baza de date WorldClim 
2.0 (Fick and Hijmans 2017).

2.5. Clasificarea tipurilor de gospodărire 
aplicate și a tipurilor de stațiuni forestiere
În cadrul etajului fitoclimatic montan de molidișuri 
(FM3), atenția noastră a fost concentrată pe o zonă 
redusă, situată în partea superioară a acestuia, unde cele 
mai multe arborete sunt dominate de molid.
Totuși, o suprafață relativ mare a zonei de studiu nu a 
fost inclusă în amenajamentele disponibile și nu există 
informații privind tipul de pădure, tipul funcțional și 

clasele de productivitate din această zonă. Aceste suprafețe 
de pădure au fost clasificate folosind informațiile arboretelor 
incluse în amenajamente cu ajutorul algoritmului de 
clasificare Random Forests (Gislason et al 2006).
Tipurile de stațiuni forestiere au fost delimitate, după 
caracteristicile climei și solului, în cele 5 clase de 
producție. În final, acestea au fost agregate în doar 4 
clase (datorită suprafeței mici ocupate de clasa 1 de 
producție): 1 & 2, 3, 4 și 5 (Fig. 2).
Zona de studiu a fost împărțită în tipuri de gospodărire, 
în funcție din categoriile funcționale ale arboretelor. 
Categoriile funcționale (Fig. 3) au fost stabilite conform 
Normei Tehnice numărul 5 (2000), fiind identificate 
păduri destinate ocrotirii integrale a naturii (T I), păduri 
supuse regimului de conservare deosebită (T II), păduri 
cu funcții speciale de protecție de maximă importanță (T 
III), păduri cu funcții speciale de protecție de importanță 
medie (T IV) și păduri cu funcții de producție și protecție 
(T V și T VI). Aceste informații au condus la alegerea 
lucrărilor de îngrijire și conducere ale arboretelor, 
precum și la alegerea tratamentelor, conform Normelor 
Tehnice 2 și 3 (2000).
Întreaga zonă de studiu a fost clasificată în 9 tipuri 
de arborete, diferite sub raportul vârstei, utilizând 
informațiile din amenajamente, iar pentru suprafețele 
fără amenajament acestea au primit o vârstă aleatoriu în 
limitele vârstelor din amenajamente (Fig. 4).

Fig. 2. Clasificarea zonei în clase de producție

Fig. 3. Clasificarea zonei în clase tipuri funcționale
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Fig. 4. Clasificarea zonei în comunități inițiale

2.6. Calibrarea dinamicii dezvoltării molidului
Tabelele de producție (Giurgiu and Drăghiciu 2004) au 
fost folosite ca referință pentru dinamica dezvoltării 
molidului, în fiecare regiune ecologică.
Volumul înregistrat de molid la fiecare vârstă găsită 
în tabelele de producție a fost transformat în biomasa 

supraterană conform infradensității specifice lemnului 
de molid (Giurgiu et al 2004). Rezultatele parametrizării 
sunt satisfăcătoare, cu toate acestea, ele pot fi 
îmbunătățite, prin introducerea mai multor parametri 
specifici molidului din România (Fig. 5).

Fig. 5. Parametrizarea dezvoltări molidului după tabelele de producție. Linia continua reprezintă biomasa pe an și pe hectar din tabelele 
de producție românești. Linia punctată reprezintă biomasa pe an şi pe hectar obținută în urma parametrizări modelului LANDIS-II.

2.7. Simulările diferitelor tipuri de gospodărire 
silvică a zonei de studiu
LANDIS-II permite simularea diferitelor lucrări de 
conducere și îngrijire ale arboretelor, precum și a 
tratamentelor silvice.
Pentru zona de studiu au fost implementate 3 tipuri de 
lucrări de gospodărire, în funcție de tipul funcțional al 
arboretelor.
Tabelul 1 prezintă lucrările care au fost implementate 
în simularea LANDIS. Acestea sunt în conformitate cu 
Normele Tehnice 2, 3 și 5, din 2000.

Tabelul 1. Tipul de gospodărire aplicat

An T VI T VI T III & IV T I & II
Procent de biomasa extrasă din UA pe decadă

21-30 16% 16% 16% Conservare totală
31-40 11% 11% 16%
41-50 10% 10% 16%

51-60 9% 9% 16%
61-70 8% 8% 16%
71-80 7% 7% 16%
81-90 6% 16%
91-100 6% 16%
101-110 5% 16%
111-120 16%
121-130 100% 16%
131-140 Plantat 16%
141-150 16%
151-160 100% 16%
161-170 Plantat 16%
171-180 16%
181-190 16%
191-200 16%
200-210 16%

Arboretele încadrate în tipurile funcționale I și II au 
funcții prioritare de protecție și acestea nu vor fi supuse 
nici unui tratament silvic sau lucrare de îngrijire. Pentru 
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arboretele încadrate în tipurile funcționale III și IV și care 
îndeplinesc cu precădere funcții de protecție(a solului, 
apei) dar și producție s-a prescris tratamentul tăierilor 
grădinărite cu o intensitate de 16% pe deceniu. Pentru 
arboretele ce îndeplinesc funcții prioritare de producție a 
lemnului, tipul funcțional VI au fost prescrise două tipuri 
de management. În prima situație suprafața va fi parcursă 
cu rărituri până la vârsta de 80 de ani după care la vârsta 
de 120 de ani va fi aplicat tratamentul tăierilor rase (T1).
În cea de-a doua situație se va parcurge cu rărituri 
arboretul până la 110 ani și se va tăia ras la vârsta de 160 
(T2). Cea de-a doua situație este aplicată în special în 
cazul producției molidului de rezonanță dar și molidului 
destinat lemnului de derulaj. Modelul simulează 
regenerarea molidului prin plantarea puieților după 
aplicarea tratamentelor în pădurea cultivată iar în zona 
de protecție acesta se regenerează natural din semințe 
utilizând parametri specifici introduși.

3. Rezultate și discuții
Rezultatele obținute însumează un număr de aproximativ 

1500 hârți de tip raster (50 x 30), care au fost agregate în 
funcție de tipul de stațiune forestieră, tipul de intervenție 
și vârsta arborilor. Din numărul rezultatelor oferite, 
această lucrare s-a concentrat pe analiza biomasei la 
nivelul trunchiului.
În figura 6 este prezentată dinamica biomasei în anul 
0, 100, 200 și 300 al simulării, pentru fiecare scenariu 
climatic, în tipul de gospodărire T1.
După cum se poate observa, creșterea concentrației de 
CO2 duce la sporirea acumulării de biomasă, mai ales în 
scenariul 8.5. Scenariile 2.6 și 4.5 au aproximativ aceleași 
valori în fiecare pas al simulării. Așadar, o creștere a 
concentrație de CO2 de până la 4,5 W/m2 nu va produce 
mari schimbări la nivelul pădurilor de molid. Rezultate 
similare au fost obținute în România de către Bouriaud 
et al (2015),care a simulat dinamica creșterilor speciilor 
din ocolul silvic Frasin, în diferite scenarii climatice, dar 
și pe plan internațional de către Cannell et al (1998), în 
păduri de rășinoase din Marea Britanie.
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Fig. 6. Biomasa acumulată în diferite scenarii climatice, în cadrul tipului 1 de gospodărire (T1)

Acest rezultat poate fi pus pe seama creșterii absorbției 
de CO2, prezent într-o concentrație foarte ridicată în 
atmosferă (Xu et al 2007, Nabuurs et al 2013). Deși 
simularea s-a întins pe 300 ani, o perioada mai scurtă 
decât longevitatea potențială a molidului, rezultatele 
nu ne oferă o imagine pe termen lung a răspunsului 
molidului la schimbarea concentrației de CO2 din 
atmosferă, deoarece nu surprinde schimbările pe care 
2-3 generații de indivizi, supuși acestor concentrații 
ridicate, o pot avea.
Astfel, este posibil ca această sporire a acumulării 
biomasei, prezentă în cazul scenariului 8.5, să inducă 
o instabilitate la nivelul pădurilor de molid cauzată, în 
principal, de atingerea potențialului maxim de absorbție 

a CO2 din atmosferă (Curiel Yuste et al 2019). Spre 
deosebire de scenariile cu o concentrație mai scăzută 
de CO2, în cazul scenariului 8.5 diminuarea biomasei la 
nivelul anului 300 al simulării este evidentă, comparativ 
cu anul 200 (Fig. 7).
Creșterea susținută a biomasei în pădurile protejate este 
rezultatul valorilor ridicate ale CO2, care duc la sporirea 
eficientei apei și a ratei fotosintezei (Curtis and Wang 
1998, Karnosky et al 2003). Odată cu schimbarea dinamicii 
acumulării de biomasă a speciilor, dar și datorită valorilor 
ridicate de CO2 din atmosferă, stabilitatea pădurilor 
de molid poate fi afectată, crescând vulnerabilitatea 
acestora în cazul unor evenimente extreme (Nabuurs et 
al 2003, 2013).

Fig. 7. Dinamica creșterii molidului în suprafețele protejate

Alura curbei de creștere se schimbă în a doua perioadă 
a simulării. Acest lucru se datorează schimbării drastice 
a conținutului de CO2, începând cu anul 100. Conținutul 
ridicat de CO2 duce la o dezvoltare mai puternică a 

arborilor tineri, față de perioada precedentă. Acest 
fenomen conduce și la creșterea competitivității dintre 
indivizi, ceea ce poate cauza creșterea ponderii uscărilor.
În cazul acestui scenariu, intensitatea răriturilor ar 
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putea fi crescută pentru a împiedica pierderea de lemn 
rezultată din creșterea mortalității arborilor.
Răspunsul ecosistemelor forestiere la creșterea 
conținutului de CO2 poate varia în funcție de tipul de 
management aplicat. În zona în care nu s-au aplicat tăieri 
de îngrijire și conducere, dezvoltarea molidului indică 
o acumulare mai ridicată, pe măsură ce concentrația 
de CO2 crește, ca în Garcia-Gonzalo et al (2007) (Fig. 
8). Această creștere sporită este rezultatul lucrărilor 
de rărire a arboretului, care reduce competiția pentru 
resurse dintre indivizi (D’Amato et al 2013). Intensitatea 
răriturilor nu destabilizează ecosistemul, ci crește 
cantitatea substanțelor nutritive disponibile arboretului.
De asemenea, simulările au arătat că tăierile de îngrijire 
și conducere ale arboretelor conduc la scăderea variației 
balanței hidrice din sol și, chiar, sporesc volumul apei în 
sol. Arboretul fiind rărit, transpiră mai puțin și asigură 
un volum constat de apă, la nivelul solului. De asemenea, 
competiția este redusă, iar capacitatea arborilor de a 
absorbi este limitată, lăsând în sol o bună parte din apă. 
În urma răriturilor, coronamentul arboretului reține 
mai puțină apă din precipitații, aceasta ducând la un 
volum de apă mai ridicat în sol. De exemplu, Bréda et al 

(1995) au demonstrat că răriturile reduc transpirația și 
intercepția apei în coronament, în arboretele de foioase. 
Variația acumulării de biomasă la nivelul scenariului 
8.5, pentru suprafețele protejate, indică o mai mare 
sensibilitate la factorii care pot afecta creșterea. În 
suprafețele protejate, mortalitatea duce la rărirea 
arboretului, respectiv la creșterea volumului de apă 
în sol provenită din precipitații. Tăierile grădinărite 
încearcă simularea eliminării naturale prezente în 
pădurile protejate. Aplicarea acestui tratament nu a 
dus la rezultate diferite în acest studiu, comparativ cu 
suprafețele strict protejate.
Creșterea biomasei în scenariile T1 și T2 este foarte 
asemănătoare, iar arboretele din scenariul T2, arată 
creșteri susținute în apropierea vârstei exploatabilității. 
De asemenea, cantitatea medie de biomasă stocată 
de-a lungul acestei simulări este mai ridicată. Rezultate 
similare au fost prezentate și de alte studii, care au 
arătat că ciclurile lungi asigură o cantitate mai ridicată 
de carbon stocată de vegetație, cât și un bilanț optim din 
punct de vedere al sechestrării carbonului (Seely et al 
2002, Gutrich and Howarth 2007).

Fig. 8. Aplicarea diferitelor tipuri de gospodărire

4. Concluzii
Concluziile desprinse în urma parametrizării și simulării 
LANDIS-II, la nivelul molidului din zona de studiu, au 
un caracter orientativ deoarece numărul de parametri 
ecofiziologici specifici molidului din România și necesari 
calibrări modelului de simulare a fost unul redus.
Creșterea nivelului concentrației atmosferice de CO2 
duce la accelerarea dezvoltării molidului în arealul 
natural și la o acumulare sporită de biomasă.
Răspunsul ecosistemelor forestiere la creșterea 

conținutului de CO2 poate varia în funcție de tipul de 
management aplicat.
În zonele în care nu s-au aplicat tăieri de îngrijire și 
conducere, molidul are o acumulare mai ridicată de 
biomasă pe măsură ce concentrația de dioxid de carbon 
crește.
Pădurile protejate suferă de pe urma competitivității 
crescute. Lucrările de îngrijire și conducere reglează 
raporturile dintre indivizi, ceea ce duce la o acumulare 
mai ridicată de biomasă decât în cazul pădurilor 
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protejate. În arboretele gospodărite, variația balanței 
hidrice este mai redusă decât în pădurile protejate, 
iar resursele de apă din sol sunt mai ridicate în cazul 
arboretelor conduse și îngrijite decât în cazul pădurilor 
protejate. Aplicarea răriturilor asigură un volum constat 
de apă la nivelul solului prin diminuarea transpirației 
arboretului.
Menținerea și creșterea productivității pădurilor este 
esențială pentru gestionarea durabilă a acestora. Prin 
urmare, este important să înțelegem cât de reziliente 
sunt resursele noastre forestiere în ceea ce privește 
perturbările emergente și cum pot fi identificate și 
gestionate cel mai bine riscurile ce amenință pădurile. 
De asemenea, este important să dezvoltăm capacitatea 
de a anticipa impactul, pe termen scurt și lung, al 
factorilor naturali și antropogeni, asupra resurselor 
pădurilor la scara fondului forestier.
Un cadru de modelare ne-ar ajuta să înțelegem 
efectele diferitelor factori asupra valorilor și serviciilor 
forestiere și să anticipăm viitorul pădurilor românești 
în diferite scenarii. În ultimă instanță, acest cadru ne va 
ajuta în identificarea riscurilor și oportunităților pentru 
resursele forestiere și poate servi drept un instrument 
strategic în luarea deciziilor manageriale de planificare 
și conducere a ecosistemelor forestiere pe termen lung.
Parametrizarea modelului de simulare LANDIS-II la 
nivel național poate oferi informații importante cu 
privire la reacția speciilor în diferite scenarii climatice 
și combaterea schimbărilor climatice prin planurile 
de management forestier. Pentru a obține rezultate 
relevante în privința reacției molidului la schimbările 
climatice, parametrizarea modelului de simulare 
LANDIS-II trebuie să includă mai multe informații 
ecofiziologice specifice molidului din România.
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Abstract
Landis-II simulation model integration in Romania`s forest management
Modeling and forecasting forest evolution in the context of climate and socio-economic change is a challenge 
for the scientific community. This paper aims to calibrate the LANDIS-II simulation model for a type of forest 
ecosystem by introducing climate scenarios and forecast of its dynamics under different forest management 
practices.
The area used for parameterizing the model is located on the Argeș Forest Direction. The information used to 
parameterize the LANDIS-II model at the study area comes from forest management plans and national research 
works. The study area was classified in different forest management practices and in different ecological regions 
from a pedological and climatic point of view. Also, the forest vegetation was spatially classified according to its 
biological and biometric characteristics. The model simulated the growth of trees in different climate change 
scenarios but also under different forest management practices according to national forest regulations.
Increasing the CO2 concentration leads to an increased biomass accumulation, especially in the case of a strong 
climate change scenario. The response of forest ecosystems to increasing CO2 content varies depending on the 
type of management applied. With the change of biomass accumulation dynamics, and high atmospheric CO2 
values, spruce forests will be more vulnerable to extreme events.
Parameterizing the LANDIS-II simulation model at the national level can provide important information on 
species reaction in different climate scenarios and climate change mitigation.
Keywords: LANDIS-II; simulation model; spruce ecosystem; climate change; forest management practices.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

56

G E N E T I C Ă  F O R E S T I E R Ă

Adaptabilitatea molidului cu coroană îngustă 
(Picea abies f. pendula) și a combinațiilor 

dialele cu molidul comun (var. pyramidalis), 
în cultura comparativă Comandău

Marius Budeanu1, Ecaterina Nicoleta Apostol2, Mihai Ciocîrlan3

1 SCDEP Brașov, INCDS „Marin Drăcea”
2 INCDS „Marin Drăcea” București
3 OS Comandău, DS Covasna, RNP Romsilva

1. Introducere
Rezistența redusă a molidului [Picea abies (L.) Karst.] la 
acţiunea combinată a factorilor abiotici perturbanţi 
(vânt şi zăpadă) este bine cunoscută, fiind investigată 
în numeroase cercetări (Schütz et al 2006, Pârnuță 2008, 
Battipaglia et al 2009, Mátyás et al 2010, Carrer et al 2012, 
Levkoev et al 2017, Budeanu et al 2019, Zeltinš et al 2019, 
Marcu et al 2020). În același timp, studiile au urmărit și 
identificarea unor varietăți intrapopulaţionale ce prezintă 
rezistenţă sporită la acţiunea factorilor vătămători 
(Pârnuţă 2008, Mihai 2009, Budeanu et al 2019).
La molid, ideotipului cu coroană îngustă [Picea abies 
(L.) Karst. f. pendula (Lawson) Sylven], s-a dovedit mai 
rezistent decât molidul comun (var. pyramidalis) în toate 
testele derulate în Finlanda (Karki 1985, Kuuluvainen 
1988, Pulkkinen and Pöykkö 1990, Mikola 1993, Pöykkö 
1993, Geburek et al 2008, Zubizarreta Gerendiain et al 
2008, 2009) și în România (Pârnuţă 2008, Apostol and 
Budeanu 2019, Budeanu et al 2019). În România există 
două culturi comparative half sib şi 5 teste full sib, unde 
se investighează comportarea descendenţilor pendula 
și pyramidalis (Apostol and Budeanu 2019) precum şi 
adaptabilitatea combinațiilor dialele (complet şi factorial) 
dintre cele două forme de coroane de molid (Budeanu et al 
2019). Cultura full sib Comandău este una dintre acestea.
Obiectivul cercetărilor a vizat analiza caracterelor 
fenotipice şi a procentului de supravieţuire la 
combinațiile dialele dintre molidul cu coroană îngustă 
(forma pendula) şi molid piramidal (forma normală), 
în cultura comparativă Comandău, la 24 de ani de la 
instalare. De asemenea, s-au comparat rezultatele 
obţinute de consangvini cu valorile medii ale formei 
din care provin și a fost analizată comportarea în timp a 
familiilor și combinațiilor.

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare
Lucrările de teren s-au desfășurat în cadrul culturii 
comparative de descendenţe biparentale Comandău, 
instalată în primăvara anului 1996, sub coordonarea 
domnului dr. Flaviu Popescu. Este administrată de către 
O.S. Comandău şi localizată în UP VI Ghiurca, în unitatea 
amenajistică 21D. Cultura a fost instalată folosind seminţe 
ce provin din trei arbori de molid cu pendula (P1, P6, P7) şi 
trei arbori de molid cu coroană normală (N39, N40, N41), 
aleşi în anul 1990, într-un arboret la Stâna de Vale (actual 
O.S.P. Sfânta Maria, UP II Stâna de Vale, u.a. 21B, județul 
Bihor), pe care s-au efectuat polenizări controlate, în sistem 
dialel complet (P x P şi N x N) şi factorial (P x N şi N x P).
Testul Comandău a fost instalat la o schemă de plantare 
de 2,5 x 2,5 m, într-un dispozitiv de tipul blocuri 
randomizate cu 4 repetiţii şi 3-9 arbori per parcelă 
unitară. În experiment s-au introdus 39 variante, dintre 
care 6 sunt familii liber polenizate (3 pendula şi 3 normal) 
iar 33 sunt încrucişări în dialel complet şi factorial între 
acești arbori (Foto 1). În momentul de față, cultura 
Comandău îndeplinește şi rolul de sursă de seminţe, 
categoria Calificat (plantaj).
Condiţiile de biotop din testul Comandău sunt favorabile 
molidului, astfel: amplasare în etajul amestecurilor 
de rășinoase cu fag (FM2), pe o stațiune de bonitae 
superioară (3.3.2.2., Dănescu et al 2010), pe un versant 
mijlociu, expoziție nordică, înclinare 16G, la o altitudine 
medie de 1020 m (amenajamentul UP VI Ghiurca 2019).
În toamna anului 2019 s-au măsurat/ determinat 
principalele caractere fenotipice: diametrul la 1,30 
m, înălţimea arborilor, diametrul coroanei, grosimea 
ramurilor, numărul de ramuri din verticil şi s-a stabilit 
procentul de supravieţuire.
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Foto 1. Pancarta culturii comparative Comandău

Prelucrarea statistică a datelor s-a realizat folosind 
programul STATISTICA 10.0, precum și programul 
dialel modificat al lui Griffing (1956), metoda 3, modelul 
1 (Nduwumuremyi et al 2013), iar manifestarea 
fenomenului de heterozis s-a analizat raportând valorile 
individuale ale hibrizilor la media părinţilor (Șofletea 
2005, Budeanu et al 2019). Corelațiile age-to-age, între 
principalele caractere de creștere, la vârsta de 10 ani și 
respectiv 24 ani, au fost de asemenea calculate.

3. Rezultate obținute
Procentul de supravieţuire: valoarea medie a fost foarte 
ridicată (92.4%), cel mai bun rezultat (96%) fiind obţinut 
de către familiile liber polenizare de molid pendula 
(P), la polul opus situându-se familiile de molid cu 
coroană normală (N) precum şi hibrizii N x N (90.5%, 
respectiv 89.8%). Cea mai redusă rată de supravieţuire 
s-a înregistrat pentru consangvinii 40x40 (25%), urmaţi 
de consangvinii 6x6 (45%). Descendenţii având arbore 
pendula drept mamă (P, P x P, P x N), au supravieţuit mai 
bine (+3.3%) decât cei cu mamă pyramidalis. Cei 251 de 
arbori identificați anterior (Budeanu et al 2018) cu 2-3 
tulpini au făcut obiectul unor intervenții de îngrijire 
prin care s-au înlăturat tulpinile suplimentare.
Caractere cantitative: în testul Comandău, valoarea 
medie pentru diametrul la 1,30 m înregistrată de cei 766 
arbori şi hibrizi (inclusiv 25 consangvini) a fost de 14,1 
cm, cel mai bun rezultat fiind înregistrat de către hibrizii 
NxP, în timp ce media familiilor pendula (P) a fost cu 9% 
mai mică (diferență statistic semnificativă, p<0.05) decât 
media familiilor pyramidalis (N). Consangvinii prezintă o 
valoare medie pentru diametrul la 1,30 m inferioară cu 
32% mediei experimentului. Cea mai valoroasă familie 
liber polenizată a fost P6 (15,2 cm), în timp ce combinaţia 
41x6 a înregistrat cea mai mare valoare pentru diametrul 
mediu, 17,9 cm.
Pentru înălţimea arborilor s-au remarcat tot arborii ce se 
raportează la forma normală de coroană, atât hibrizii 
a căror mamă aparţine formei normale, cât şi arborii 
de molid cu coroană normală obţinuţi prin polenizare 
liberă (Fig. 1). Dintre familii s-a remarcat N40, cu 
o înălţime medie de 12,3 m, urmat îndeaproape de 

familia pendula, P6 (12,0 m). Dintre combinţiile dialele 
se remarcă 1x39 (13,3 m, mamă pendula), 41x40 şi 39x6 
(ambele cu o înălţime medie de 12,9 m). Consangvinii 
pendula prezintă o valoare medie pentru înălţimea 
arborilor de 7,6 m în timp ce consangvinii pyramidalis au 
înregistrat o înălţime medie de 8,8 m, cu mult sub media 
testului Comandău (11,6 m).

Fig. 1. Valorile medii pentru înălțimea arborilor

Pentru diametrul coroanei, molidul pendula prezintă, în 
testul Comandău, valori semnificativ (d.p.d.v. statistic) 
mai mici decât molidul cu coroană normală, atât între 
familiile liber polenizate cât şi între combinaţiile 
cu mamă diferită. Dintre familii se remarcă P1 şi P7, 
ambele prezentând valori medii pentru diametrele 
coroanelor arborilor (2,7 m) inferioare cu 10% mediei 
experimentului. Familia P6 se situează la nivelul mediei 
experimentului (3,0 m) astfel că, dacă selecţia s-ar 
baza pe această familie, ar trebui selecţionaţi cei 10 
arbori ce prezintă diametre ale coroanelor de 2,2-2,8 
m, majoritatea lor prezentând şi o zvelteţe apropiată 
de valoarea optimă de 80 (Popa 2005). Dintre hibrizi se 
remarcă 1x40 (2,4 m), 1x7 și 1x41 (2,6 m), 7x40 (2,7 m), 
tendința fiind clară, de creștere a diametrului coroanei 
de la P x P spre N x N (Fig. 2).

Fig. 2. Valorile medii pe combinații pentru diametrul coroanei

Pentru grosimea ramurilor s-a constatat superioritatea 
(ramuri mai subțiri) arborilor liber polenizaţi ce se 
raportează la forma pendula (p < 0.05), precum şi a 
combinaţiilor dialel factoriale P x N (Fig. 3), în timp ce 
hibrizii P x P prezintă ramuri mai groase (nefavorabile). 
Cele mai subţiri ramuri prezintă descendenţii familiei 
liber polenizate P1 (17 mm), iar dintre hibrizi s-a 
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remarcat combinaţia 1x40 (14,3 mm). Toate factorialele 
având drept mamă arbore P1 prezintă ramuri subţiri, 
media lor (16,6 mm) situându-se cu 15% sub media 
testului Comandău (19,6 mm).

Fig. 3. Valorile medii pentru grosimea ramurilor

Numărul de ramuri din verticil împreună cu grosimea 
ramurilor influenţează calitatea lemnului prin numărul 
de noduri din lemn şi mărimea acestora, iar rezistenţa 
arborelui prin cantitatea de zăpada din coronament, 
direct proporţională cu cele două caractere (Mäkinen 
şi Hein 2006, Moberg 2006, Kantola et al 2007, Hein et 
al 2008, Barszcz et al 2010). Atât familiile obţinute prin 
polenizare liberă de molid cu coroană îngustă (P) cât şi 
combinaţiile având drept mamă arbori pendula (P x N, P x 
P) prezintă valori inferioare (favorabile) pentru numărul 
de ramuri în verticil, comparativ cu exemplarele ce se 
raportează la forma de coroană piramidală şi largă (N, N 
x N, N x P), diferențele fiind semnificative din punct de 
vedere statistic (p < 0.05). Dintre familiile liber polenizate 
de molid pendula se remarcă P7 (5,7 ramuri) iar dintre 
combinaţiile dialele, 7x39 (5 ramuri) şi 6x40 (5,5 ramuri), 
valori inferioare cu 11 - 22% mediei experimentului (6,4 
ramuri).
Estimarea vigorii hibride (Heterozis)
Hibrizii P x P și P x N prezintă heterozis favorabil pentru 
diametrul coroanei, numărul de ramuri în verticil și 
grosimea ramurilor, în timp ce hibrizii N x N și N x P s-au 
remarcat în privința caracterelor de creștere (diametrul 
la 1,30 m și înălțimea arborilor).
Analiza comportării în timp a combinaţiilor testate
Analiza comportării în timp a combinaţiilor testate, atât 
a rezultatelor obţinute de combinaţii cât şi a corelaţiilor 
age-to-age s-a realizat pentru principalele caractere de 
creştere, diametrul la 1,30 m şi înălţimea arborilor. S-au 
comparat datele actuale (vârsta de 24 ani) cu rezultatele 
consemnate la vârsta de 10 ani.
În privinţa diametrului la 1,30 m, valoarea medie a 
crescut de la 5,6 cm la 14,1 cm, iar dintre primii 10 cei 
mai valoroşi hibrizi din primăvara 2007, şase se regăsesc 
şi în clasamentul actual. Se menţin în top, atât hibrizii 
41x6 şi 40x6, cât şi familia P6. Totodată, s-a obţinut o 
corelaţie directă şi foarte semnificativă (r = 0,71***) între 

diametrul actual şi cel măsurat la vârsta de 10 ani. Tot 
o corelaţie directă şi foarte semnificativă (r = 0,67***) a 
rezultat şi între diametrul actual şi înălţimea consemnată 
la vârsta de 10 ani.
În privinţa înălţimii arborilor, valoarea medie a crescut 
de la 4,5 m la 11,6 m, iar dintre primii 10 cei mai valoroşi 
hibrizi din 2007, cinci se regăsesc şi în clasamentul 
actual. Se menţin în top, atât hibrizii 41x40 şi 39x6, cât 
şi familia P6. Totodată, s-a obţinut o corelaţie directă şi 
foarte semnificativă (r = 0,68***) între înălţimea actuală 
şi cea măsurată la vârsta de 10 ani. Tot o corelaţie directă 
şi foarte semnificativă (r = 0,62***) a rezultat şi între 
înălţimea actuală şi diametrul măsurat la 10 ani.

4. Discuții
În România, frecvența tot mai mare a fenomenelor 
meteorologice extreme din ultimii ani au dus la creşterea 
îngrijorătoare a doborâturilor de vânt, în molidișurile 
pure (Pârnuță 2008, Marcu et al 2020). De aceea, 
concomitent cu promovarea amestecurilor de specii 
(molid, brad, fag) se impune și identificarea unor varietăți 
intraspecifice ale molidului ce prezintă rezistență cât 
mai ridicată la acțiunea factorilor perturbanți.
Dacă hibrizii cu ambii părinţi pendula (P x P) sau având 
cel puțin apartenență maternă la forma amintită (P, P x N) 
s-au remarcat în privinţa diametrului coroanei și pentru 
caracteristicile ramurilor (grosime și număr ramuri în 
verticil), comparativ cu cei ce aparţin integral (N x N) sau 
parțial (N, N x N) varietăţii pyramidalis, aceştia din urmă 
au fost superiori în privinţa caracterelor de creștere 
(diametrul la 1,30 m și înălțimilor arborilor). Acest fapt 
indică un plus de stabilitate al arborilor pendula.
Diametrul coroanei reprezintă caracterul esențial al 
determinărilor, cel care exprimă fără echivoc rezistența 
superioară a exemplarelor ce se raportează integral sau 
doar matern la forma pendula. Se remarcă și nivelul redus 
de variabilitate între combinațiile P x P, comparativ cu 
celelalte combinații (Fig. 2).
Superioritatea ideotipului de molid pendula în privinţa 
rezistenţei la vânt şi zăpadă, precum şi în privinţa calităţii 
lemnului este întărită şi de rezultatele obţinute pentru 
numărul de ramuri din verticil şi grosimea ramurilor. 
Astfel, ideotipul pendula asigură o rezistență mai mare 
(la vânt şi zăpadă) deoarece reține mai puțină zăpadă 
în coronament. În același timp, calitatea superioară a 
lemnului se datorează numărului mai mic de noduri şi 
a dimensiunilor reduse ale acestora (Kantola et al 2007, 
Barszcz et al 2010).
Hibrizii având cel puţin mama pendula au prezentat 
heterozis favorabil pentru diametrul coroanei și 
caracteristicile ramurilor în timp ce pentru caracterele 
de creștere vigoarea hibridă a fost mult mai mare la 
descendenţii ce se raportează cel puţin matern la forma 
pyramidalis.
În acest experiment, în generația următoare, selecţia 
trebuie direcționată în favoarea familiilor și hibrizilor 
cu apartenență cel puțin maternă la forma pendula, 
urmărindu-se promovarea exemplarelor cu diametre 
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ale coroanelor cât mai reduse, cu număr mic de ramuri 
în verticil iar acestea să fie cât mai subțiri. În privința 
caracterelor cantitative, se recomandă identificarea 
exemplarelor cu valori cât mai mari pentru diametrul la 
1,30 m dar care prezintă valori medii pentru înălțimea 
arborilor fapt ce va asigura indici de zveltețe mai reduși, 
cu efecte pozitive asupra rezistenţei pădurilor (Fahlvik 
and Nyström 2006, Egbäck et al 2018).
În continuarea cercetărilor, un loc aparte revine investigării 
particularităților genetice ale molidului pendula din 
Carpații României, cu ajutorul markerilor ADN.

5. Concluzii
Familiile și hibrizii ce se raportează integral (P x P) sau 
doar matern (P, P x N) la molidul cu coroană îngustă 
(pendula) au prezentat stabilitate superioară faţă de 
molidul comun (pyramidalis) prin: coroane mai suple, 
număr mai redus de ramuri în verticil iar acestea sunt 
mai subțiri, fapt ce reduce cantitatea de zăpadă din 
coronament evitându-se rupturile produse de zăpadă.
Consangvinii pendula şi pyramidalis au înregistrat valori 
medii inferioare mediei experimentului cu 24 - 34% 
pentru diametrul la 1,30 m şi înălţimea arborilor, în timp 
ce procentul de supravieţuire a fost mai mic decât media 
cu 51% la pendula şi cu 83% la pyramidalis.
Puțin peste jumătate dintre familiile și hibrizii remarcați 
la vârsta de 10 ani se mențin în partea superioară a 
clasamentelor realizate la 24 ani, atât pentru diametrul 
la 1,30 m cât și pentru înălțimea arborilor, fapt ce 
indică posibilitatea practicării selecției timpurii. Acest 
fapt a fost confirmat și de valorile pozitive și foarte 
semnificative ale corelațiilor age-to-age.
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Abstract
Adaptability of the narrow-crown Norway spruce (Picea abies f. pendula) and its diallel combinations with 
normal crown form (pyramidalis), in Comandău trial
The objective of the present research consisted in the comparative analysis of the growth performances, stability 
and survival rate for the open-pollinated families and the hybrids obtained by controlled pollination (in a 
complete diallel and factorial diallel mating design) of Norway spruce trees with narrow crown (pendula form) 
and pyramidal crown (pyramidalis variety, the classic form), in the Comandău experiment, at age of 24 years. 
The results obtained by consanguineous and heterozygotes were compared with the average values of the form/ 
variety from which they derived. The results were compared with the previous one, registered at age of 10 year. 
Hybrids that relate integrally (P x P) or only maternal (P x N) to the narrow-crown spruce (pendula) have higher 
stability than the common spruce (pyramidalis), by: smaller crown diameters, fewer number of branches in the 
whorl and also thinner branches, which reduces the amount of snow in the crown canopy, avoiding the breaks 
caused by wind and snow. The pendula and pyramidalis consanguineous recorded average values lower with 24 
- 34% for the breast height diameter and trees height, compared to the trial average, while the survival rate was 
lower than the average with 51% for the pendula and with 83% for the pyramidalis trees. Slightly more than half 
of the families and hybrids noted at the age of 10 years remain at the top of the rankings made at age of 24 years, 
both for the diameter at breast height and for the trees height, which indicates the possibility of early selection. 
This fact was also confirmed by the positive and very significant values of the age-to-age correlations.
Keywords: age-to-age correlations, ex situ conservation, full sib trials, ideotype trees, Picea abies, seed orchard.
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1. Introducere
Ocolul silvic Crucea, situat în partea sud-vestică a 
județului Suceava, are o suprafață de 26366,08 ha, fiind 
unul dintre cele mai mari din România. Structurat pe 
8 unități de producție, se întinde de-o parte și de alta a 
râului Bistrița, în munții Bistriței, Stânișoarei și Rarău. 
Din punct de vedere fitoclimatic, 53 % din suprafața 
ocolului se încadrează în etajul montan de molidișuri 
(FM3) și 47 % în etajul montan de amestecuri (FM2). 
Compoziția de ansamblu este 84 % molid, 7 % brad, 6 % 
fag, 1 % paltin de munte, 1 % mesteacăn și 1 % alte specii 
de foioase. Limitele teritoriale ale ocolului includ parțial 
două rezervații naturale și anume Rarău – Pietrele 
Doamnei (suprafață care face parte și din siturile Natura 
2000: ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții 
Rarău – Giumalău) și Cheile Zugrenilor (suprafață care 
face parte și din situl Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul 
Broștenilor – Cheile Zugrenilor).
Cu ocazia lucrărilor de amenajarea pădurilor realizate în 
anul 2019, faza de teren, s-a urmărit să se surprindă și 
anumite aspecte particulare referitoare la biodiversitate: 
specii de plante rare, habitate forestiere de mare valoare 
conservativă și păduri cvasivirgine.
Dintre speciile de plante, observațiile s-au focalizat pe 
următoarele:
 » Cypripedium calceolus L. – papucul doamnei. Specie 

ocrotită în România ca monument al naturii 
(Ciocârlan 2000), inclusă în Lista Roșie a plantelor 
vasculare din Europa (Bilz et al 2011) și în Lista Roșie 
a plantelor superioare din România (Oltean et al 1994), 
totodată protejată la nivel European prin „Convenția 
de la Berna” (1979) și „Directiva Habitate” (1992);

 » Leontopodium alpinum Cass. – floare de colț, floarea 
reginei, albumiță. Specie ocrotită în România ca 
monument al naturii, inclusă în Lista Roșie I.U.C.N. 
a speciilor amenințate și în Lista Roșie a plantelor 

superioare din România;
 » Taxus baccata L. – tisa. Specie ocrotită în România 

ca monument al naturii, inclusă în Lista Roșie a 
arborilor din Europa (Rivers et al 1986) și în Lista 
Roșie a plantelor superioare din România;

 » Andryala levitomentosa (E.I. Nyárády) P.D. Sell. Endemit 
al Munților Bistriței, specie inclusă în Lista Roșie 
I.U.C.N. a plantelor amenințate la nivel global (Walter 
and Gillett 1998), în Lista Roșie a plantelor vasculare 
din Europa, în Lista Roșie a plantelor superioare din 
România și în Cartea roșie a plantelor vasculare din 
România (Dihoru and Negrean 2009), protejată la 
nivel European și prin „Convenția de la Berna”;

 » Rhinanthus alectolorophus (Scop.) Pollich – clocotici. 
Specie inclusă în Lista Roșie a plantelor superioare 
din România și în Cartea roșie a plantelor vasculare 
din România.

Dintre habitatele rare, observațiile au avut în vedere:
 » habitatul european 9180* Păduri de Tilio – Acerion 

de pe versanți, grohotișuri și ravene. Tip de habitat 
de interes comunitar considerat prioritar, conform 

„Directivei Habitate”, rar în România și de mare 
valoare conservativă (Gafta and Mountford 2008);

 » habitatul european 91E0* Păduri aluviale de Alnus 
glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno – Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). Tip de habitat de interes 
comunitar considerat prioritar, conform „Directivei 
Habitate”, care deși este destul de răspândit în 
România, totuși este considerat a fi de mare valoare 
conservativă (Doniţă et al 2005);

 » habitatul european 91Q0 Păduri vest – carpatice de 
Pinus sylvestris pe substrate calcaroase. Tip de habitat 
de interes comunitar, conform „Directivei Habitate”, 
rar în România și de mare valoare conservativă 
(Doniţă et al 2005).
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2. Metoda de lucru
Pentru atingerea obiectivelor, propuse lucrările au 
fost structurate în 3 etape principale: documentarea și 
analiza preliminară; evaluarea și validarea informațiilor 
în teren; prelucrarea datelor și valorificarea rezultatelor 
în amenajament.
Documentarea și analiza preliminară:
 » pentru speciile de plante – au fost avute în vedere 

datele cunoscute de la amenajarea din anul 2009, 
informații de la personalul de teren al ocolului silvic 
și precizări din literatura științifică referitoare la 
morfologia și răspândirea speciilor. În baza acestora 
s-a urmărit stabilirea zonelor potențiale de prezență a 
speciilor, care să fie verificate pe teren;

 » pentru tipurile de habitate – au fost avute în vedere 
datele cunoscute de la amenajarea din anul 2009 și 
informațiile din literatura de specialitate referitoare la 
caracteristicile și răspândirea tipurilor de habitate. În 
baza acestora s-a urmărit stabilirea zonelor potențiale 
de prezență a habitatelor, care să fie verificate ulterior 
pe teren;

 » pentru pădurile cvasivirgine – au fost avute în vedere 
datele cunoscute de la amenajarea din anul 2009, 
propunerile făcute de personalul ocolului silvic, 
studiul făcut de Facultatea de Silvicultură din Suceava 
și rezultatele proiectului PIN-MATRA/2001/018. În 
plus, s-a urmărit analizarea ortofotoplanurilor și 
imaginilor satelitare recente disponibile. În baza 
acestora și avându-se în vedere criteriile și indicatorii 
de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine 
legiferate prin Ordinul M.M.P. nr. 3397 / 2012, s-au 
stabilit zonele cu potențiale păduri cvasivirgine, care 
să fie verificate pe teren.

Evaluarea și validarea informațiilor în teren:
a) pentru speciile de plante:
 » în cazul speciei Cypripedium calceolus – în perioada 

de înflorire a plantelor (pentru o mai ușoară găsire 
și identificare), s-a urmărit să se parcurgă zonele 
potențiale, pentru a se inventaria tulpinile fertile și 
cele sterile și totodată pentru a se localiza exemplarele 
izolate sau grupurile de plante, cu aparatură G.P.S.;

 » în cazul speciei Leontopodium alpinum – cercetările 
s-au focalizat pe zona Vârfului Bâtca Oblânc, 
urmărindu-se estimarea numărului de plante și starea 
de conservare a populației;

 » în cazul speciei Taxus baccata – s-au urmărit 
inventarierea și localizarea tuturor exemplarelor, cu 
aparatură G.P.S.;

 » în cazul speciei Andryala levitomentosa – s-a avut în 
vedere evaluarea dinamicii stării de conservare a 
populației, comparativ cu observațiile efectuate în 
urmă cu 10 ani;

 » în cazul speciei Rhinanthus alectolorophus – în 
perioada de înflorire a plantelor (pentru o mai ușoară 
găsire și identificare), s-a urmărit să se parcurgă 
zonele potențiale, pentru a se face observații asupra 
efectivelor și stării de conservare a populației.

b) pentru habitate – s-a urmărit parcurgerea pe transecte 
a tuturor arboretelor potențiale identificate în etapa 
anterioară, pentru a se valida sau nu îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru a fi încadrate în tipurile de 
habitate avute în vedere; culegându-se totodată date 
referitoare la biocenoză, stațiune și starea de conservare 
și ridicându-se în plan limitele arboretelor validate, cu 
aparatură G.P.S.;
c) pentru pădurile cvasivirgine – s-a urmărit parcurgerea 
pe transecte a tuturor arboreteleor potențiale 
identificate în etapa anterioară, pentru a se valida sau 
nu îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru a fi 
considerate păduri cvasivirgine; culegându-se totodată 
date referitoare la biocenoză, stațiune și starea de 
conservare și ridicându-se în plan limitele arboretelor 
validate, cu aparatură G.P.S.
Valorificarea rezultatelor în amenajament:
a) speciile de plante:
 » în cazul speciilor Cypripedium calceolus și Taxus baccata 

s-a urmărit ca subparcelele cu exemplare numeroase 
să fie incluse în tipul II funcțional, respectiv în 
categoria funcțională 1.5.U – arborete din ecosisteme 
forestiere (sau cu specii de plante) rare, amenințate 
sau periclitate, asigurându-se în acest fel excluderea 
de la producție și conservarea lor;

 » în cazul speciilor Leontopodium alpinum, Andryala 
levitomentosa și Rhinanthus alectolorophus, care nu sunt 
specii de pădure ci de stâncării (primele două) sau de 
pajiști (ultima), s-a avut în vedere ca în amenajament 
să se includă recomandări privind asigurarea unei 
stări favorabile de conservare;

b) pentru habitate forestiere – s-a urmărit ca arboretele 
validate în etapa anterioară să fie incluse în tipul II 
funcțional, respectiv în categoria funcțională 1.5.U – 
arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau 
periclitate, asigurându-se în acest fel excluderea de la 
producție și conservarea lor;
c) pentru pădurile cvasivirgine – s-a avut în vedere ca 
arboretele validate în etapa anterioară să fie incluse 
în tipul I funcțional, respectiv în categoria funcțională 
1.5.O – arborete din păduri cvasivirgine, asigurându-se 
în acest fel excluderea de la producție și ocrotirea lor.

3. Rezultate
Parcurgând etapele menționate la punctul anterior, s-au 
obținut următoarele rezultate:
a) pentru speciile de plante:
 » în cazul speciei Cypripedium calceolus – a fost 

identificat un număr de 306 tulpini, din care 107 
fertile și 199 sterile, în subparcelele prezentate în tab. 
1, pe o suprafața totală de 107,70 ha. Subparcelele de 
pădure în care au fost observate tulpini numeroase 
au fost încadrate în tipul II funcțional, urmărindu-se 
ca în arboretele bătrâne să nu se execute decât tăieri 
de igienă. În subparcela 174A, care este o fâneață, se 
recomandă menținerea folosinței actuale a terenului 
și protejarea plantelor în timpul cosirii.
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Fig. 1. Exemplar de Cypripedium calceolus (foto G. Lazăr)

Tab. 1. Evidenţa subparcelelor cu Cypripedium calceolus

Nr.
crt. UP ua S 

(ha) Număr de tulpini: În CF

F S T 1.5.U
1

II Barnaru 
Inferior

15 A 34.45 5 2 7 DA
2 17 E 3.45 1 1 NU
3 144 A 5.96 2 2 DA
4 145 A 13.30 10 6 16 DA
5 146 C 0.41 1 10 11 DA
6

III Barnaru 
Superior

61 19.56 3 12 15 DA
7 62 B 2.72 41 77 118 DA
8 157 A 2.10 17 66 83 DA
9 158 18.1 9 13 22 DA

10 159 D 2.31 2 5 7 DA
11 160 B 1.22 2 1 3 DA
12 160 H 0.93 1 3 4 DA

13 174A 3.19 13 4 17 NU 
(pajiște)

Total 107.70 107 199 306 -
UP: Unitatea de producție; ua: unitatea amenajistică; S: suprafața; F: fertile; S: 

sterile; T: total; CF: categoria funcțională 

 » pentru specia Leontopodium alpinum – stâncăriile 
calcaroase de la Vârful Bâtca Oblânc (U.P. VII Pârâul 
Crucii, u.a. 57N – 1,69 ha) constituie un habitat 
deosebit de favorabil, populația existentă fiind foarte 
numeroasă (cel puțin de ordinul sutelor de exemplare) 
și într-o stare foarte bună de conservare. Singura 
vulnerabilitate o reprezintă poteca turistică care trece 
chiar prin zonă, dar care nu este decât arareori folosită. 
Subparcela respectivă este considerată neproductivă 
din punct de vedere silvic, în consecință exceptată de 
la orice fel de lucrări. Zona în cauză se remarcă de 
asemenea printr-o diversitate floristică ridicată, fiind 
prezente și alte specii valoroase precum Asperula 
carpatica I. Morariu (endemit al Carpaților Orientali) 
și Hieracium pojoritense Woloszczak (endemit Carpatic).

Fig. 2. Grup de Leontopodium alpinum (foto G. Lazăr)

 » în cazul speciei Taxus baccata – au fost identificate 
doar două exemplare, în subparcelele următoare:

Tab.2. Evidenţa subparcelelor cu Taxus baccata

Nr. UP ua Număr exemplare
1 III Barnaru Superior 68 B 1 (diametru = 14 cm, înălțimea = 8 m)
2 IV Bărnărel 31 A 1 (diametru = 18 cm, înălțimea = 6 m)

Total 2

Fiind vorba doar de exemplare izolate și de mici 
dimensiuni nu s-a considerat necesar să se includă 
subparcelele respective în tipul II funcțional, dar s-au 
făcut recomandări în amenajamente pentru protejarea lor.
 » în cazul speciei Andryala levitomentosa – prezentă pe 

stâncile din zona Vârfului Pietrosu Boguluin (U.P. V 
Pietrosu, subparcelele 60 B, 61 E și 62 E – cu mențiunea 
că marea majoritate a plantelor ce constituie 
populația sunt situate pe expoziția vestică a stâncilor, 
care aparține teritorial de Ocolul silvic Vatra Dornei), 
comparativ cu situația din anul 2009, s-a constatat că 
starea de conservare a populației se menține foarte 
bună, dar în același timp, din cauza efectivului relativ 
redus și concentrat pe o suprafață mică de teren, are o 
mare vulnerabilitate în cazul (totuși puțin probabil) în 
care s-ar produce anumite fenomene perturbatoare 
de mare intensitate (cum ar fi un incendiu de mare 
amploare). Subparcelele respective fac parte din 
Rezervația naturală Cheile Zugrenilor, în consecință 
sunt exceptate de la orice fel de intervenții;

Fig. 3. Grupuri de Andryala levitomentosa (foto G. Lazăr)
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 » specia Rhinanthus alectolorophus – a fost identificată în 
fânețele din următoarele subparcele:

Tab. 3. Evidența subparcelelor cu Rhinanthus alectolorophus

Nr. crt. UP ua S (ha)
1

II Barnaru Inferior

22R 1.55
2 22V 0.48
3 46A 1.65
4 65R 1.81
5

III Barnaru Superior

174A 3.19
6 175A 0.15
7 176A 0.73
8 198R 0.67
9 206R 1.87

10 VI Chiril 42A 0.89
11 VIII Holda 122A 2.90

Total 15.89

S-a constatat că specia este o prezență comună în aceste 
pajiști, starea de conservare a populațiilor fiind foarte 
bună. Totodată s-a observat că există un decalaj fenologic 
al înfloririi comparativ cu specia înrudită Rhinanthus 
angustifolius C.C. Gmelin cu care adesea coexistă în 
respectivele pajiști, în sensul că R. alectolorophus este 
mai precoce cu 1-3 săptămâni. În amenajament se 
recomandă menținerea folosinței actuale a terenului și 
păstrarea regimului actual de cosire – o singură dată pe 
an, la sfârșitul verii, după diseminarea speciei.

Fig. 4. Exemplar de Rhinanthus alectolorophus (foto G. Lazăr)

Distribuția în teritoriu a speciilor urmărite este 
prezentată în fig. 5.

Fig. 5. Harta zonelor cu plante rare

b) tipurile de habitate:
 » în cazul habitatului european 9180* – acesta include 

pe de-o parte arborete de Acer pseudoplatanus L. 
(paltin de munte) și pe de altă parte arborete de Tilia 
cordata Miller (tei pucios). Suprafața totală ocupată de 
habitat este de 73,11 ha, din care păltinișuri 14,68 ha. 
Arboretele identificate sunt prezentate în tab. 4.

Tab. 4. Evidența subparcelelor cu habitatul 9180*

Nr. crt. UP ua S
(ha)

Vârsta 
(ani) Compoziția (zecimi)

Păltinișuri
1

I Căboaia
76 A 1.15 80 6PAM 3AN 1FA

2 97 A 2.71 130 7PAM 2FA 1FR

3 II Barnaru 
Inferior 45 D 2.28 100 5PAM 3MO 1BR 1FA

4
VIII Holda

9 B 1.99 120 7PAM 3MO
5 24 B 6.55 125 5PAM 3TEP 2FA

Total 14.68 - -
Teișuri

6

VII Pârâu 
Crucii

86 C 1.72 120 5TEP 3MO 1AN 1DT
7 89 C 4.30 130 5TEP 3FA 2PAM
8 90 A 5.83 110 7TEP 2MO 1PAM
9 90 C 0.82 140 6TEP 3PAM 1AN

10 90 D 8.41 140 7TEP 2FA 1PAM
11 91 B 1.03 140 7TEP 1PAM 1MO 1AN
12 91 E 0.18 140 7TEP 2FA 1MO
13 92 D 2.99 130 6TEP 3MO 1PAM
14 93 C 2.78 110 5TEP 2PAM 2MO 1FA
15

VIII Holda

1 A 5.51 110 6TEP 4MO
16 5 C 2.10 110 8TEP 2DT
17 5 D 4.35 125 8TEP 2DT
18 6 A 16.75 125 6TEP 2DT 2DR
19 21 A 0.84 110 8TEP 2FA
20 23 A 0.82 110 4TEP 3PAM 3FA

Total 58.43 - -
PAM = paltin de munte, TEP = tei pucios, AN = anin alb, FR = frasin comun; MO = 
molid, BR = brad, DT = diverse specii de foioase cu lemnul tare și DR = diverse 

specii de rășinoase.
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Păltinișurile se întâlnesc pe versanți cu înclinare mai 
mare de 35g, la altitudini de 650-1050 m, pe soluri cu mult 
schelet. În compoziție predomină paltinul de munte 
(50-70 %), iar în amestec se întâlnesc: aninul alb, fagul, 
frasinul comun, molidul, bradul și teiul pucios.
Teișurile sunt cantonate pe versanții abrupți (înclinarea 
medie fiind mai mare de 35g) ce mărginesc partea stângă 
a cursului râului Bistrița, la altitudini de 650-1050 m, pe 
soluri cu mult schelet. Arboretele sunt regenerate din 
sămânță, în compoziție predomină teiul pucios (40-
80 %), iar în amestec se întâlnesc: molidul, aninul alb, 
fagul, bradul și paltinul de munte. Trebuie menționat că, 
pe lângă aceste arborete, mai există altele în care teiul 
pucios are o pondere mai mică (de 10-40 %), suprafața 
acestora totalizând 313,13 ha. 

Fig. 6. Exemplar monumental de Tilia cordata din U.P. II 
Barnarul Inferior (foto G. Lazăr)

 » în cazul habitatului european 91E0* – acesta include 
arboretele de luncă cu Alnus incana (L.) Moench 
(anin alb). Acestea sunt fie arborete pure de anin alb 
(întâlnite în etajul amestecurilor), fie arborete în care 
aninul alb se găsește în amestec cu molidul (în special 
din etajul molidișurilor). Suprafața totală ocupată de 
acest habitat este de 35,92 ha. Arboretele identificate 
sunt prezentate în tab. 5.

Tab. 5. Evidența subparcelelor cu habitatul 91E0*

Nr. crt. UP ua S
(ha)

Vârsta 
(ani)

Compoziția 
(zecimi)

1 I 
Căboaia

75 A 2.22 50 10AN
2 95 B 0.54 55 10AN
3

II 
Barnaru Inferior

22 B 5.28 70 6MO 4AN
4 46 D 0.36 55 8MO 2AN
5 51 B 0.33 60 8AN 2MO
6 64 E 1.52 50 10AN
7

II 
Barnaru Superior

1 C 1.11 30 10AN
8 4 G 0.30 45 10AN
9 28 A 1.67 45 7AN 3MO

10 28 F 0.36 45 10AN
11 41 G 0.38 10 8MO 2AN
12 63 A 6.11 50 6MO 2AN 2ME
13 198 A 3.91 80 7MO 3AN
14 206 C 5.29 50 6MO 4AN
15 206 D 1.33 50 8MO 2AN

Nr. crt. UP ua S
(ha)

Vârsta 
(ani)

Compoziția 
(zecimi)

16

IV 
Bărnărel

9 C 1.32 55 10AN
17 9 D 0.39 55 10AN
18 151 D 0.75 75 6MO 4AN
19 190 C 0.85 70 9AN 1MO

20 VII 
Pârâu Crucii 114 C 1.09 25 10AN

21 VIII 
Holda

1 C 0.26 50 10AN
22 60 B 0.55 55 7AN 3MO

Total 35.92 - -
AN = anin alb, MO = molid și ME = mesteacăn

 » habitatul european 91Q0 – a fost identificat într-o 
zonă de stâncării calcaroase din U.P. II Barnarul 
Inferior, pe o suprafață de 25,98 ha. Sunt amestecuri 
de pin silvestru și molid, pinul fiind preponderent în 
zonele cele mai stâncoase, în timp ce molidul este mai 
răspândit în zonele mai puțin accidentate.

Tab. 6. Evidența subparcelelor cu habitatul 91Q0

Nr. crt. UP ua S
(ha)

Vârsta 
(ani) Compoziția (zecimi)

1
II Barnaru 

Inferior

128 B 6.72 125 7MO 3PI
2 144 A 5.96 120 5MO 3PI 2BR
3 145 A 13.30 110 6MO 4PI

Total 25.98 - -
MO = molid, PI = pin silvestru și BR = brad.

Răspândirea habitatelor analizate este prezentată în fig. 11. 
Toate arboretele prezentate anterior au fost incluse prin 
amenajament în tipul II funcțional, urmărindu-se în 
principiu ca în ele să nu se execute decât tăieri de igienă.
c) pădurile cvasivirgine – parcurgând etapele 
menționate la punctul anterior, a fost identificată 
o suprafață de 1119,36 ha păduri cvasivirgine, care 
formează 5 trupuri de pădure, incluzând 118 subparcele 
silvice, așa cum este prezentat în tab. 7. 

Tab. 7. Evidenţa pădurilor cvasivirgine identificate

Nr. 
crt. UP ua S

(ha)
Vârsta 
(ani) Compoziția

1. Trupul Capra
1

I 
Căboaia

101 A 18.13 150 10MO
2 101 B 6.04 40 10MO
3 102 19.62 150 10MO
4 103 A 2.14 120 5FA 2MO 2BR 1PAM
5 103 B 11.42 80 4MO 3ME 1PAM 1BR 1PLT
6 103 C 5.74 80 7MO 2ME 1PAM
7 103 D 1.31 160 10MO
8 104 A 4.02 120 6FA 2TEP 1DR 1DT
9 104 B 6.14 120 4FA 2TEP 2PAM 1BR 1MO

10 105 A 9.40 120 4FA 3BR 2PAM 1MO
11 105 B 17.73 120 5MO 5BR
12 106 A 14.55 120 6FA 2BR 1MO 1TEP
13 106 B 14.42 85 6MO 2BR 1PAM 1ME

Total 130.66 - -

2. Trupul Tisa

14
II 

Barnaru 
Inferior

15 A 34.45 110 5BR 2MO 2FA 1PAM
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Nr. 
crt. UP ua S

(ha)
Vârsta 
(ani) Compoziția

3. Trupul Scăricica – Cășița 
15

II 
Barnaru 
Inferior

165 43.45 120 9MO 1BR
16 166 51.97 120 8MO 2BR
17 167 28.00 120 7MO 3BR
18 168 26.22 120 6MO 2BR 2FA
19 169 A 32.46 120 9MO 1BR
20 169 B 0.54 60 9MO 1BR
21 170 A 18.50 120 9MO 1BR
22 170 B 1.05 60 10MO
23 170 C 2.45 55 10MO
24 171 A 40.47 120 6MO 2BR 1FA 1PAM
25 171 B 3.38 40 10MO
26 171 C 2.43 25 4MO 4ME 1PAM 1AN
27

IV 
Bărnărel

37 A 17.63 110 10MO
28 38 A 35.04 110 10MO
29 39 B 13.94 100 10MO
30 40 B 26.20 110 10MO

Total 343.73 - -
4. Trupul Pietrosu – Cheile Zugrenilor

31

V 
Pietrosu

41 B 17.93 115 10MO
32 41 C 1.92 120 10MO
33 42 B 8.16 110 10MO
34 42 C 4.95 120 10MO
35 45 B 3.87 130 10MO
36 46 B 2.92 115 10MO
37 50 C 8.92 125 10MO
38 50 D 0.46 120 10MO
39 51 A 37.42 120 10MO
40 51 B 3.71 120 10MO
41 52 A 15.15 120 10MO
42 52 B 0.40 100 10MO
43 60 A 16.52 120 10MO
44 60 B 2.26 100 10MO
45 61 C 11.99 130 8MO 2DT
46 61 E 2.27 100 10MO
47 62 B 9.56 100 10MO
48 62 E 0.43 100 10MO
49 63 B 6.82 100 10MO
50 64 C 3.39 75 10MO
51 65 A 5.89 90 10MO
52 65 B 21.49 130 7MO 2FA 1BR
53 66 A 2.53 95 10MO
54 66 B 14.49 130 8MO 2DT
55 66 C 7.27 45 8MO 2DT
56 66 D 2.13 90 10MO
57 66 E 3.33 130 10MO
58 67 A 6.68 100 9MO 1DT
59 67 B 11.45 140 6MO 2FA 1BR 1DT
60 68 A 43.27 130 8MO 2ME
61 68 B 16.98 45 8MO 2ME
62 68 C 3.05 130 10MO
63 69 A 25.59 140 8MO 1ME 1DT
64 69 B 0.80 45 10MO

Total 324.00 - -

Nr. 
crt. UP ua S

(ha)
Vârsta 
(ani) Compoziția

5. Trupul Chiril
65

VI 
Chiril

30 A 18.08 140 10MO
66 31 6.48 100 10MO
67 32 A 2.67 110 6MO 3BR 1FA
68 32 B 0.65 110 8MO 2BR
69 33 A 17.57 160 4MO 3BR 3FA
70 33 B 0.51 85 6MO 3PAM 1BR
71 33 C 1.18 150 5MO 3BR 1FA 1PAM
72 33 D 0.96 150 7MO 2BR 1DT
73 33 E 6.97 160 5MO 4BR 1DT
74 34 A 1.04 100 9MO 1BR
75 34 B 2.43 110 8MO 2BR
76 34 C 0.81 10 8MO 2BR
77 35 A 22.87 105 10MO
78 35 B 0.54 5 10MO
79 35 C 3.79 30 10MO
80 35 D 0.78 30 10MO
81 36 A 30.66 150 10MO
82 36 B 1.43 60 10MO
83 36 C 3.33 100 10MO
84 37 A 19.38 130 5MO 3BR 2FA
85 37 B 2.83 100 10MO
86 37 C 2.17 40 10MO
87 37 D 2.64 135 6MO 2BR 2FA
88 39 A 8.13 160 10MO
89 39 B 10.81 65 10MO
90 39 C 0.97 35 10MO
91 39 D 1.70 140 6MO 4BR
92 39 E 0.59 40 10MO
93 39 F 0.57 45 9MO 1BR
94 39 G 1.38 40 10MO
95 40 A 30.76 150 10MO
96 40 B 1.30 65 10MO
97 40 C 2.72 40 10MO
98 40 D 1.45 30 10MO
99 41 A 5.01 60 10MO

100 41 B 1.53 150 10MO
101 41 C 8.44 140 10MO
102 41 D 1.01 140 10MO
103 41 E 4.93 60 10MO
104 41 F 1.80 110 5BR 5MO
105 44 A 0.78 50 9MO 1DT
106 44 B 7.82 130 8MO 2BR
107 44 C 9.36 150 10MO
108 44 D 0.78 40 10MO
109 44 E 1.45 40 10MO
110 45 A 5.74 140 7MO 3BR
111 45 B 11.78 150 10MO
112 46 A 4.56 140 9MO 1BR
113 46 B 2.34 55 10MO
114 47 A 5.72 50 10MO
115 47 B 0.64 110 8MO 1BR 1DT
116 47 C 1.26 110 10MO
117 47 D 0.75 110 10MO
118 47 E 0.67 100 8MO 2BR

Total 286.52 - -
Total general 1119.36 - -

MO = molid, BR = brad, FA = fag, PAM = paltin de munte, ME = mesteacăn, PLT = 
plop tremurător, TEP = tei pucios, AN = anin alb, DT = diverse specii de foioase 

cu lemnul tare și DR = diverse specii de rășinoase

Tab. 7. Evidenţa pădurilor cvasivirgine identificate (cont.)
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Fig. 7. Detaliu din trupul de pădure Capra (foto G. Lazăr)

Toate arboretele sunt situate în zona montană, cea mai 
mare parte fiind molidişuri (vezi fig. 8).

Fig. 8. Ponderea tipurilor de formaţii forestiere

Arboretele sunt cantonate în general pe versanţi cu 
înclinare mare (30-50g), pe alocuri cu bolovănişuri şi 
stâncării, la altitudini de 650-1790 m, pe soluri cu volum 
edafic util mijlociu sau submijlociu. Flora ierboasă se 
încadrează în tipurile: Asperula – Dentaria, Asperula 

– Oxalis, Oxalis – Dentaria și Vaccinium. Bonitatea 
staţională cel mai adesea mijlocie, ceea ce se reflectă 
direct în productivitatea arboretelor, aşa cum se poate 
constata din fig. 9.

Fig. 9. Ponderea claselor de producţie

Dintre arboretele menționate, o suprafață de 456,83 ha 
(41 %) este încadrată și în categoria rezervațiilor naturale, 
în timp ce restul de 662,53 ha (59 %) este clasificată 
numai ca pădure cvasivirgină.

Fig. 10. Detaliu din trupul de pădure Pietrosu – Cheile Zugrenilor 
(foto G. Lazăr)

Toate arboretele prezentate anterior au fost incluse în 
amenajament în tipul I funcțional, fiind exceptate de la 
orice fel de lucrare.
Răspândirea pădurilor cvasivirgine identificate este 
prezentată în fig. 11.
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Fig. 11. Harta cu pădurile cvasivirgine și cu habitatele 9180*, 
91E0* și 91Q0

4. Discuții și propuneri
Studiul realizat pentru cele 5 specii de plante rare și 3 
tipuri de habitate de valoare conservativă ridicată a 
avut ca finalitate includerea, prin amenajament, în 
regim special de conservare, a unei suprafețe de 182,36 
ha pădure (cu mențiunea că unele subparcele în care 
există Cypripedium calceolus fac parte și din categoria 
pădurilor cvasivirgine sau a habitatelor rare). Totodată a 
fost trecută în regim de ocrotire integrală o suprafață de 
662,53 ha pădure cvasivirgină, în plus față de suprafața 
arboretelor care fac parte și din rezervații naturale și 
care beneficiau și anterior de acest regim.
Pe lângă cele menționate anterior, considerăm ca 
rezultate foarte importante ale studiului și următoarele:
 » se realizează prima acțiune de evaluare și conservare a 

populației de Cypripedium calceolus din valea Barnarului, 
unde prezența speciei era cunoscută de mult timp 
(Paucă 1972) dar fără a exista detalii suplimentare;

 » se identifică în premieră specia Rhinanthus 
alectolorophus în Munții Bistriței, zonă în care nu mai 
era semnalată anterior în literatura de specialitate.

Deși teișurile montane au fost descrise ca tip de pădure în 
România încă de la mijlocul secolului trecut (Pașcovschi 
and Leandru 1958), în lucrarea „Habitatele din România” 
(Doniță et al 2005) nu este descris niciun tip de habitat 
care să-i corespundă, iar habitatului european 9180* i 
se recunoaște doar un singur tip de habitat românesc 
corespondent, și anume R4117 Păduri sud-est carpatice 
de frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva, care nu are nimic 
în comun cu teișurile montane. Cu toate că în lucrările 
ulterioare: „Habitatele din România – Modificări conform 
amendamentelor propuse de România și Bulgaria la 

Directiva Habitate” (Doniță et al 2005) și „Manual de 
interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” 
(Gafta and Mountford 2008), se corectează această 
omisiune (adică apartenența teișurilor montane la tipul 
de habitat european 9180*), din păcate în lucrarea „Ghid 
practic pentru identificarea și managementul pădurilor cu 
valoare ridicată de conservare” (Vlad et al 2013) – practic 
lucrarea în baza căreia se face identificarea pădurilor 
cu valoare ridicată de conservare în cadrul procesului 
de certificare a pădurilor, conform standardului Forest 
Stewardship Council – persistă această omisiune. 
Considerăm că este necesară o cât mai rapidă corectare a 
acestei erori și, totodată, pentru viitor, că este obligatorie 
completarea listei de habitate românești cu un tip nou, 
corespunzător teișurilor montane. 
În contextul actual, în care se pune tot mai mare accent 
pe rolul ecologic al pădurilor, este de dorit ca evaluarea 
și conservarea biodiversității să devină una dintre 
preocupările de bază la nivelul fiecărui ocol silvic.

Mulțumiri
Personalului Ocolul Silvic Crucea pentru sprijinul 
acordat pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor.
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Abstract
Rare plants and forest habitats from Crucea Forest District (Suceava Forest Direction)
Biodiversity conservation is a very current topic an of great importance both at the global and national levels. 
In this context, at the Crucea Forestry District, from the Suceava Forestry Direction, in parallel with the forest 
management planning works of 2019, a number of rare plant species (Cypripedium calceolus, Leontopodium 
alpinum, Taxus baccata, Andryala levitomentosa and Rhinanthus alectolorophus) and types of European habitats of 
great conservation value (9180* Tilio – Acerion forests of slopes, screes and ravines, 91E0* Alluvial forests with 
Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno – Padion, Alnion incanae, Salicion albae) and 91Q0 Western Carpathian 
calcicolous Pinus sylvestris forests) were studied. Also, all the stands were analyzed according to the criteria of 
classification in the category of quasi-virgin forests. Of the obtained results, the identification for the first time of 
the Rhinanthus alectolorophus species in the Bistrița Mountains is remarkable. For the protection of plant species, 
a forest area of 101.06 ha has been passed under special conservation regime. The same was done for the habitat 
types, for an area of 120.33 ha. In the category of quasi-virgin forests were included 5 forest bodies, with a total 
area of 1119.36 ha. Finally, proposals are made for defining a new type of Romanian habitat, corresponding to 
the mountain lime forests and also for their inclusion in the guides used to identify forests of high conservation 
value.
Keywords: Oriental Carpathians, rare plants and habitats, quasi-virgin forests, forest management planning, 
conservation measures.
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1. Introduction
A definition on a monumental tree can be: a tree with 
the very old age, with very large diameter and height, 
with special shape and have a special place in the history, 
culture and folklore of the area (Asan 1992, Fay 2002, 
Encyclopedia Britannica 2003, Caramiello and Grossoni 
2004, Becker and Freeman 2009, Lisa 2011, Cannizzaro 
and Corinto 2014, Chen 2015, Asan 2017).
These trees are a genetic source for maintaining and 
enhancing biodiversity in all the landscapes (urban, 
rural), being with a lot of memories from the past and 
with an important social role (Green 2002, Chen 2015).
Besides the social role the trees having monumental 
character played very important role on development 
of the spiritual worlds in the different country from 
the world, in special, the dimensional trees, with their 
impressive heights, diameter and age (Esterhuyse et al 
2001, Anderson 2004).
Monumental trees are important elements for landscape 
design, by their presence in a certain place they can 
contribute to the creation of a positive city or village 
image, by influencing the tourists to visit a lot of places. 
Also, to develop the tourism, their identification and 
then their conservation is an important matter (Zhang 
et al 2007, Zheng et al 2009).
In lot of countries of the world (Loriente Escallada 1982, 
Hallett 1989, Alessandrini et al 1990a,b, Bourdu and 
Feterman 1998, Vargas Márquez 1997, Fröhlich 1989, 
Esterhuyse et al 2001, Owen 2003, Krebs et al 2005) the 
inventory of the monumental trees was made, even in 
Brașov county, some inventory were made but by locals 
and the trees were not selected by precise criteria most 
of them are based on subjective criteria.
In Poland the inventory of the monumental trees reveals 
a large number of very old English oaks that have been 
preserved (Gołąbek and Tukiendorf 2002).
In Turkey monumental tree inventory has been realised 
based on well-established criteria since 1999 (Genc and 
Guner 2001). The first inventory of churchyard old yews 
was made in the British Isles in 1946 by geographer 
Vaughan Cornish and in southern Switzerland a 

systematic inventory of the giant sweet chestnuts 
(Castanea sativa Mill.) was made for the first time 
according to predefined selection criteria (Krebs et al 
2005).
According to the criteria established in our research 
the monumental trees belong to the six categories: 
dimensional trees (high heights, large diameter), old age 
trees and symbol trees: historical, folkloric, mystic and 
trees with special shapes.
The aim of this research is: determination of the 
monumental trees of Brașov county, to contribute to the 
inventory of monumental trees in Romania, to provide 
a contribution to the tourist route based by attractions 
from Brașov county. This research emphasized the 
importance of the monumental trees also from their 
perspective as tourist objectives.

2. Research area
The study area is located in Brașov county, situated 
in the central part of Romania, in the south-east of 
Transylvania, inside of the Carpathic arch, at 25o30' 
east longitude and 45o45' north latitude with an average 
altitude of about 600 m above sea level (Baciu 2006).
On its territory there are two mountain range: Eastern 
Carpathians and Southern Carpathians.
The surface of the county is 5,363 km², respectively 
2.2% of the country's surface. The clime is temperate-
continental, more humid and cooler in mountainous 
areas, with relatively low rainfall and slightly lower 
temperatures in lower areas (Weindorf et al 2009).

           

Fig. 1. Research area (https://www.waze.ro/2014/)
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3. Materials and methods
Sources of information for monumental trees has been 
bibliographic sources, citizens, local authorities, and the 
trees found directly in the field.
The fieldwork consisted in localizing and measuring 
all monumental tree specimens on the area of Brașov 
county, in accordance with our criteria regarding the 
monumental trees (Table 1 and 2).

Table 1. The criteria for symbol trees

Cat Type Criterion

Symb

Historic - trees to which a historical event is linked,
- they are planted by an important personality, etc.

Mystic

- they are related to certain events in the lives of the 
saints,

- the species is considered blessed,
- religious meetings took place under the tree,
- a saint was buried near or under the tree, etc.

Folkloric - are related to certain popular celebrations,
- they are involved in certain rituals, etc.

Special 
shapes

- with the concrescence stems,
- with several stems,
- with wide canopies,
- with twisted trunks, etc.

Cat: category; Symb: symbol

Table 2. The criteria for dimensional and old trees

Nr Species H
(m)

D
(cm)

C
(m)

Age
(years)

53 ………………. ….. …… …… ……

54 Oak (Q. robur) >40 >140 >5,0 ≥200

58 Silver linden
(Tilia tomentosa) >35 >127 >4,0 >150

59 Common linden
(Tilia cordata) >35 >127 >4,0 >150

Other species… >25 >60 >2,0 >100

H: Height; D: Diameter; C: Circumference at 1,3 m height

Each tree on the field was checked and was recorded 
some relevant information about it, respectively: tree 
identification and localization (geo-referencing by GPS), 
morphology, physiological and biomechanical aspects, 
sanitary conditions.
The age of trees has been estimated by discussions with 
local authorities or citizens, not by using the Pressler 
drill, avoiding the extraction of the increment core, in 
order not to damage the trees.
Height measures were made by means of a Vertex 
IV ultrasound instrument, the stem diameter was 
determined by measuring the stem girth at the breast 
height and the girth value was divided to π number (3,14).
The diameter of crown area was measured from two 
directions, from north to south and from east to west 
and the mean was calculated from these two values.

4. Results and discussions
The inventory identified 30 specimens (27 deciduous 
trees and 3 conifers), belonging to 12 different genera. 
The most represented species are Quercus sp. with 16 
individuals, from the other species there were identified 
only 1 or 2 individuals (Fig. 2).

Fig. 2. Distribution of identified trees on genus

The monumental trees were identified in the areas of 13 
localities from Brașov county (Fig. 3).

Fig. 3. The localities where the monumental trees were identified

The largest number of monumental trees has been 
identified on the surface of the localities Cristian, Brașov 
and Apața (Fig. 4).

Fig. 4. The monumental trees distributed by localities

The greatest number of the monumental trees (83%) 
belong to the dimensional tree category (high heights, 
large diameter) while only 3 are very old age trees, one is 
an historical tree and another is with special shape (Fig. 5).
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Fig. 5. The identified categories of trees

4.1. Old trees
Three of the 30 monumental identified tree common 
oaks belong to the veteran category. Their estimated 
ages are: two oaks of 400 years from Recea and the oldest 
oak of 700 years from Homorod, which has the largest 
diameter (it could be count even into the category of the 
dimensional trees).
Oak (Quercus robur L.) from Recea (in the school 
courtyard) (Fig. 6)
Lat.: 45 72 579, Long.: 24 94 367.
Height: 28.8 m.
Circumference of tree base: 7.80 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 6.30 m. 
(D=diameter: 2.0 m).
Diameter of the canopy: 19.70/25.50 (22.45) m.
Estimated age: 400 years.
The health status: very good health status (only the 
leaves are periodically affected by defoliators and 
Oidium alphitoides).

 Fig. 6. The Oak tree from Recea (Foto E. Vechiu)

Fig. 7. The Oak tree from Homorod (Foto G. Sârbu)

Oak (Quercus robur L.) from Homorod (in a pasture) 
(Fig. 7)
Lat.: 46 38 111; Long.: 25 38 111.
Height: 21.0 m.
Circumference of tree base: 12.50 m (D: 398 cm).
Circumference of tree at 1.3 m height: 9.20 m (D: 2.93 m).
Diameter of the canopy: 25.7/32.53 m.
Estimated age: 700 years.
The health status: good (dense foliage, wood rot on 
the trunk and thick branches, mistletoe - Loranthus 
europaeus - in the canopy).
The veteran oaks of Brașov county are similar to 
monumental oak trees all over Europe, i.e. the oldest 
specimens in Poland have ages between 404 and 592 
years (Gołąbek and Tukiendorf 2002), in southeast 
Sweden 50% of the pedunculate oak at ages of about 
200–300 years had hollows (Ranius et al 2009).

4.2. Dimensional trees
Twenty-five of the monumental trees are trees with high 
heights and with large diameter. Most of them are oaks 
trees, but there are also other species such as silver fir, 
Norway spruce, European ash and willow.
Silver fir (Abies alba L Mill.) from Pădurile Șincii Forest 
District (Fig. 8)
Latitude: 45 41 56; Longitude: 25 14 52.
Height: 57.0 m.
Circumference of tree base: 3.93 m (D: 125 cm).
Circumference of tree at 1.3 m height: 3.20 m (D: 1.02 m).
Diameter of the canopy: 10.50/14.10 m.
Estimated age: 250 years.
The health status: good.
This is one of the top three tallest silver fir in Europe, after 
the trees of Biogradska Gora National Park, Montenegro 
(59.71 m – measured by Giant Trees Foundation) and 
Couvet, Switzerland (58.10 m - measured by Karlheinz in 
2019) (www.monumentaltrees.com/).
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Fig. 8. The Silver Fir from Pădurile Șincii Forest District  
(Foto E. Vechiu)

Fig. 9. The Norway Spruce from Poiana Mică (Foto: Vechiu E.)

Norway Spruce (Picea abies L.) of Poiana Mică (Poiana 
Brașov), Kronstadt Forest District (Fig. 9)
Lat.: 45 50 12; Long.: 25 34 17.
Height: 52.8 m.
Circumference of tree base: 3.80 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 3.15 m (D: 1.00 m).
Diameter of the canopy: 10.15 m.
Estimated age: 200 years.
The health status: A very good health status.
This is one of the highest Norway Spruce from Europe. 
The spruce frequently reaches heights of 30-40 m 
and in special cases can be up to 60 m (Stănescu et 
al.). The monumental tree from Poiana Mică is among 
the few specimens in Europe that exceed the height 
of 50 m, i.e. the spruce from Slovenia with a height 
of 62.7 m (measured by Kouta R, Matic Kristan and 
Thomas Michler in 2019), the spruce from Kirnitzschtal, 

Hinterhermsdorf, Germany with a height of 59.3 m 
(measured by Kouta R in 2019) and the spruce from 
Biogradska Gora National Park, Montenegro of 59.0 m 
(measured by Jeroen Philippona & Michael Spraggon in 
2012) (www.monumentaltrees.com/).
European ash (Fraxinus excelsior L.) of the courtyard of 
Brukenthal Castle, Sâmbăta de Jos (Fig. 10)
Lat.: 45 80 894; Long.: 24 81 573.
Height: 41.4 m.
Circumference of tree base: 6.30 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 5.30 m (D: 1.68 m).
Diameter of the canopy: 27.30/22.40 (24.85) m.
Estimated age: 269 years.

Fig. 10. The European ash from Sâmbăta de Jos (Foto: Vechiu E.)

The health status: very good (healthy foliage; just one 
thick branch of the canopy is broken and some thin, 
dead branches occurs in the canopy).
An European ash of 41 m tall is unusually to Romania, 
where this species generally reaches maximum heights 
of 40 m (Stănescu et al 1997).
Babylon willow (Salix babylonica L.) of Tohanul Nou 
(Fig. 11)
Lat.: 45 32 20; Long.: 25 22 41.
Height: 13.8 m.
Circumference of tree base: 4.48 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 4.35 m (D: 1.38 m).
Diameter of the canopy: 9.03 m.
Estimated age: 150 years.
The health status: good health status.
This willow, which is taken as a cadastral point, is 
among the thickest willows in Europe, after the Bavarian 
willow, Germany, which has a thickness of 4.5 m in 
circumference (measured by Rainer Lippert in 2013) 
(www.monumentaltrees.com/).
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Fig. 11. The Babylon willow from Tohanul Nou (Foto: Vechiu E.)

4.3. Historical trees
These monumental trees are having a private place in 
local history, they were silent witnesses to the social 
events happened around, and it represent a bridge 
between the past and the future of people living in 
Transylvania or in the entire country.
Oak (Quercus robur L.) – in the Union Square, Săcele 
(Fig. 12)
Lat.: 45 36 729; Long.: 25 40 815.
Height: 18.4 m.
Circumference of tree base: 2.85 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 2.52 m (D: 80 cm).
Diameter of the canopy: 13.50/17.20 m.
Estimated age: 100 years.
The health status: good (leaves are affected by Oidium 
alphitoides and by defoliator insects).
This is an important historical tree, which was planted in 
1918, representing a symbol of the union of Transylvania 
with Romanian kingdom.

Fig. 12. The Oak from the Union Square (Foto: Vechiu E.)

4.4. Trees with special shapes
Plane tree (Platanus hybrida Brot.) in Gh. Dima Square, 
Brașov (Fig. 13)
Latitude: 45 68 21; Longitude: 25 35 04.
Height: 33.5 m.
Circumference of tree base: 5.87 m.
Circumference of tree at 1.3 m height: 5.03 m (D: 1.60 m).
Diameter of the canopy: 33.25 m.
Estimated age: 300 years.
The health status: good (foliage is well developed, even 
it is yearly infected by Apiognomonia errabunda, the 
inferior part of trunk is affected by rot).

 Fig. 13. The Plane tree from Gh. Dima Square (Foto: Vechiu E.)

This plane tree is monumental not only for its strange or 
special shape (like a chandelier), but also for its height, 
circumference, and age. What is very interesting is that 
on its rotten trunk, between its very thick branches it 
has grown another three woody species: birch, maple 
and lime tree and one herbaceous species like nettle. 
Therefore, a monumental tree, especially an old or 
veteran tree, can be in turn habitat for another woody or 
herbaceous species.
A plane tree with special shape is found in Bursa (Turkey) 
(Asan 2017) and an oak with very interesting and amazing 
shape can be found in Angel Oak Park, on Johns Island, 
South Carolina (Miller and Lennon 2018).

4.5. The health status
It has been made a nondestructive evaluation of trees, 
respectively the visual inspection of the tree health 
status (growth, foliation, wither) and occurrence of 
wounds, necrosis, canker, or insect attacks.
More than a half of the identified monumental trees are 
in a good and very good health status (50% good and 27% 
very good) (Fig. 14).
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Fig. 14. The health status of the monumental trees

A single tree is in a poor health status with dead branches, 
hollow stems, weakening of the bark cover and with the 
defoliated canopy.

4.6. The tourist routes
Through this tourist route can be achieved a link for the 
all identified monumental trees in Brașov county, and a 
new way to make a trip in the entire county.
The tourist route may include in addition to monumental 
trees also historical sites, villages, a lot of interesting 
churches (Brâncoveanu Monastery from Sâmbăta de Sus, 
Cistercian Monastery from Cârța), some monuments 
and landscapes of architectural interest. Even the 
monumental trees for the forest ecosystems (the forest 
of Poiana Mică, virgin forest from Șinca) can be visited 
by the tourists in order to satisfy their curiosities.
Walking through the tourist route can last for a few days 
or a week, but the duration can vary depending by the 
multitude of places visited or the speed of walking.

5. Conclusions
The results show that with a systematic inventory the 
monumental trees can be identified on a wide study area 
such as the entire county of Brașov.
The existing data base now represents a important source 
of information for further studies, which can extend to 
the entire surface of the country. Also, this inventory 
represents a useful tool to protect all the monumental 
trees, to monitor the phytosanitary evolution of these 
trees and to increase their visibility.
All the 30 identified monumental trees represent 
landmarks for the local communities and they are 
important for their longevity, dimensions, strange-
shapes, historical, cultural, mystic and aesthetic value 
and also for their genetic value.
These inventoried monumental trees represent a part 
of the county heritage that could be useful in tourism, 
educational, and research activities. They have to be 
protected by local authorities (through local laws/
regulations), ensuring their existence for the future 
generations.
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Abstract
Monumental trees are important elements for landscape design, by their presence in a certain place they can 
contribute to the creation of a positive city or village image, by influencing the tourists to visit a lot of places
According to the criteria established in our research the monumental trees belong to the six categories: 
dimensional trees (high heights, large diameter), old age trees and symbol trees: historical, folkloric, mystic and 
trees with special shapes.
The aim of this research is: determination of the monumental trees of Brașov county, to contribute to the 
inventory of monumental trees in Romania.
The study area is located in Brașov county that is situated in the central part of Romania, in the south-east of 
Transylvania, inside of the Carpathic arch. The fieldwork consisted in localizing and measuring all monumental 
tree specimens on the area of Brașov county, in accordance with our criteria regarding the monumental trees. Each 
tree on the field was checked and was recorded some relevant information about it. The inventory identified 30 
specimens, belonging to 12 different genera, 27 being deciduous trees and three resinous trees. Most represented 
species are Quercus sp. with 16 individuals, from the other species there were identified only 1 or 2 individuals. 
The greatest number of the monumental trees (83%) belong to the dimensional tree category (high heights, large 
diameter) while only 3 are very old age trees, one is an historical tree and another is with special shape. More 
than a half of the identified monumental trees are in a good and very good health status (50% good and 27% very 
good). These inventoried monumental trees represent a part of the county heritage that could be useful in the 
context of the tourist visitation. For this reason, it is necessary that these individuals must be protected by local 
authorities and local laws which will assure them their existence for the future generations.
Keywords: inventory, monumental trees, height, diameter, Transylvania, Romania.
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1. Introducere
În contextul actual, în care timpul liber este extrem de 
prețios, iar modalitățile de petrecere a acestuia sunt 
extrem de variate, este foarte important ca accesul la 
zone cu infrastructură de recreere în aer liber să fie facil.
Petrecerea timpului liber în mod eficient necesită 
ca pădurile destinate acestui scop să fie la circa 5-10 
minute de mers pe jos dintr-un punct public de acces, în 
imediata vecinătate a aglomerărilor urbane și să dispună 
de facilități pentru diferitele activități recreative (Enescu 
et al 2019). Printre principalele activități (Hammit 2002, 
Pop et al 2008, Chiriac et al 2009, *** 2011, Atmiș 2016, *** 
2016, Guan et al 2017), care se desfășoară în pădurile aflate 
în vecinătatea aglomerărilor urbane sunt cele de relaxare 
(plimbare, odihnă în natură, meditație, silvoterapie, 
socializare etc.), sport (alergare, ciclism, echitație, 
alpinism etc.), observarea naturii (redescoperirea 
naturii și activități conexe ca fotografia, bird – watching 
etc.) sau activități educaționale (prezentarea mediului 
natural vizitatorilor prin organizarea de trasee tematice, 
excursii ghidate, organizarea unor puncte de observație 
a obiectivelor naturale, culturale, istorice etc.). Pentru 
desfășurarea acestor activități în condiții de siguranță, 
dar și pentru protejarea cadrului natural, este necesară 
implementarea unei infrastructuri specifice în aceste 
păduri, capabile să sporească atractivitatea, dar și 
accesibilitatea obiectivelor de interes situate în interiorul 
pădurilor (Groening 1995, Tyrväinen et al 2005).
Aceste investiții, pe lângă efortul financiar și logistic, 
presupun și respectarea unor principii peisagistice care 
satisfac cerințele vizitatorilor cu privire la modul de 
integrare a elementelor de infrastructură în cadrul natural. 
Principalul risc este reprezentat de antropizarea excesivă 
a peisajului și reducerea beneficiilor ecosistemice și 

bioprotective ale pădurilor (Popa et al 2013).
Pădurile urbane și periurbane oferă, pe lângă funcția 
de agrement, și multe alte servicii ecosistemice dintre 
care menționăm eliminarea poluanților atmosferici, 
îmbunătățirea calității apei, reducerea consumului 
de energie, habitat pentru fauna sălbatică, bunăstare 
socială și psihologică, fiind un element esențial pentru 
sănătatea comunităților urbane (Clark et al 1997). 
Aceste păduri sunt și adevărați bioindicatori prin care 
calitatea aerului poate fi monitorizată (Bolea și Chira 
2005), arborii aflați în vecinătatea comunităților urbane 
manifestă simptome specifice dacă sunt afectați de 
poluare cu diferite elemente în cantități peste nivelul de 
toxicitate (Bolea 2016).
De aceea, direcțiile de dezvoltare a infrastructurii 
de recreere trebuie definite ținând cont de percepția 
comunității locale (Danea et al 2017).
Implicarea tuturor factorilor interesați, respectiv, al 
autorităților locale, al administratorilor terenurilor și 
pădurilor, dar și, foarte important, a comunității locale 
reprezentate prin asociații cetățenești, organizații non-
guvernamentale, instituții de învățământ, asociații 
profesionale etc., este necesară, urmărindu-se atât 
informarea continuă a acestora prin asigurarea unui 
schimb permanent de idei între cercetători (realizatorii 
proiectului) și factorii interesanți, cât și o bună 
comunicare între aceștia (Falkenmark et al 2004).
Neimplicarea factorilor interesați în toate etapele de 
planificare și implementare a soluțiilor de amenajare 
conduce la diminuarea interesului față de inițiativă, la 
sprijinul redus în realizarea acesteia și, în ultimă instanță, 
poate face ca procesul de dezvoltare al infrastructurii 
să aibă eficiență redusă. Participarea lor va asigura 
transparența procesului, prin informarea corectă și 
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accesibilizarea informațiilor legate de proiect, va facilita 
integrarea cunoștințelor și resurselor tuturor actorilor 
implicați (instituționali și non-instituționali), va permite 
evitarea pe termen scurt și mediu a conflictelor și va 
permite dezvoltarea unui cadru social favorabil pentru 
implementarea și dezvoltarea infrastructurii de recreere 
(MMSC 2014).
Atingerea obiectivelor de implicare a factorilor interesați 
este posibilă doar în măsura în care există un plan de 
implicare a acestora bine definit.
Monitorizarea progresului proiectelor de dezvoltare și 
a măsurilor propuse, în special de către comunitatea 
locală, este benefică pentru toate părțile implicate în 
proiect și creează premisele unui parteneriat durabil și 
stabil între factorii de decizie locali, societatea civilă și 

3 aceste etape nu sunt parte a proiectului de cercetare

alte entități implicate în dezvoltarea infrastructurii de 
recreere din pădurile aflate în vecinătatea aglomerărilor 
urbane.
Prezentul articol prezintă un cadru pentru integrarea 
factorilor interesați (stakeholderi) în procesul de 
planificare și implementare a soluțiilor de dezvoltare a 
infrastructurii cu rol recreativ pentru pădurile aflate în 
vecinătatea municipiului Brașov și administrate de RPLP 
Kronstadt R.A.

2. Metodologie
Dezvoltarea infrastructurii cu scop recreativ în pădurile 
urbane și periurbane presupune măsuri specifice pentru 
fiecare arie urbană, în acord cu caracteristicile sociale, 
economice și de mediu specifice fiecărei zone (tab. 1).

Tab. 1. Etapele de realizare a infrastructurii recreative (adaptare după FAO 2016)

Analiza resurselor 
existente

identificarea posibilităților de recreere, a beneficiilor posibile, a capitalului
analiza facilităților și resurselor actuale
identificarea riscurilor
identificarea restricțiilor impuse de cadrul legal și de funcțiile actuale ale pădurilor

Identificarea scopului 
și a nevoilor

definirea țelurilor urmărite și a mijloacelor și echipamentelor necesare atingerii acestora
identificarea arboretelor unde vor fi amplasate instalații adecvate scopului urmărit
identificarea surselor de finanțare
identificarea și ierarhizarea factorilor de decizie și a altor entități interesate
informarea factorilor interesați despre demararea proiectului și a obiectivelor urmărite
consultarea opiniei publice, a asociațiilor cetățenești și alte organizații privind obiectivele proiectului

Elaborarea planurilor 
pentru realizarea 
infrastructurii de 

recreere

planificarea cantitativă a lucrărilor prevăzute, stabilirea amplasamentelor pentru diferitele echipamente
informarea și implicarea continuă a factorilor interesați pe baza unui plan de implicare
definirea cadrului legal și administrativ pentru pădurile și terenurile pe care va fi amplasată infrastructura de recreere
efectuarea analizei cost-beneficiu
identificarea măsurilor de mentenanță
eșalonarea implementării măsurilor preconizate

Implementarea 
măsurilor preconizate3*

implementarea măsurilor se va face prin parcurgerea etapelor legale
alocarea fondurilor necesare
realizarea infrastructurii propuse

Monitorizarea și 
evaluarea

monitorizarea stării infrastructurii realizate
consultarea factorilor interesanți privind gradul de satisfacție
identificarea de noi oportunități de extindere a ariilor amenajate

Pentru realizarea unui plan de amenajare a infrastructurii 
recreative este necesară parcurgerea a cinci etape (tab. 
1), după cum urmează:
Analiza resurselor existente, respectiv capitalul peisagistic, 
elementele de infrastructură existente, problemele 
și riscurile actuale (ex. arborete foarte bătrâne 
sau degradate în cuprinsul cărora este periculoasă 
desfășurarea activităților de recreere, locuri frecventate 
de animale sălbatice, arborete care urmează să fie 
parcurse cu tăieri de regenerare etc.);
Identificarea scopului și nevoilor, stabilirea priorităților: 
constând din identificarea arboretelor apte a fi constituite 
ca păduri urbane și periurbane destinate recreării, vor 
fi identificate nevoile și cerințele societății legate de 
recreerea în aer liber în contextul socio-economic 
și legislativ actual. Deoarece crearea infrastructurii 
recreative se adresează direct populației stabile sau 
aflate în tranzit (turiști), implicarea în desfășurarea 
proiectului a societății civile este obligatorie.
Elaborarea planurilor pentru realizarea infrastructurii 
recreative presupune alegerea celor mai potrivite măsuri 
(echipamente, amplasamente etc.) pentru maximizarea 
efectului recreativ al soluțiilor adoptate în contextul 
asigurării gospodăririi raționale a pădurilor și asigurarea 

continuității efectelor bio- și eco-protective ale 
arboretelor. La alegerea soluțiilor de amenajare trebuie 
să se țină seama de criterii funcționale și economice, dar 
și de cerințele specifice ale diverșilor factori implicați 
(proprietarul terenurilor, administratorul pădurilor, 
asociații cetățenești, ONG-uri sau alte entități). În acest 
sens vor fi elaborate mai multe scenarii de amenajare 
care vor fi supuse atenției factorilor interesați, urmând 
ca în urma consultărilor bilaterale să fie adoptată 
soluția de amenajare cea mai potrivită, pentru care vor 
fi elaborate planuri detaliate cuprinzând detalii tehnice, 
necesarul de resurse etc.
Implementarea măsurilor preconizate presupune 
identificarea și accesarea surselor de finanțare, obținerea 
acordurilor și autorizațiilor necesare pentru execuția 
infrastructurii de recreere și implementarea în teren a 
măsurilor preconizate.
Monitorizarea și evaluarea va cuprinde acțiuni de 
monitorizare a modului de funcționare a infrastructurii 
propuse, precum și acțiuni de evaluare al efectului 
acestei infrastructuri, respectiv al gradului de satisfacție 
al utilizatorilor acestei infrastructuri, cu evaluarea 
oportunității intervenției cu noi lucrări și mijloace.
Unele din conceptele cheie care stau la baza dezvoltării 
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infrastructurii de recreere sunt „co-designul” și „co-
producția”, care presupun participarea largă a factorilor 
interesați, luând în considerare cerințele și cunoștințele 
acestora în vederea identificării soluțiilor cele mai 
potrivite, adaptate nevoilor comunității locale.
Pentru derularea în bune condiții a interacțiunii dintre 
factorii implicați în derularea proiectului, pentru 
câștigarea încrederii și menținerea angajamentului 
factorilor interesați este recomandată respectarea 
următoarelor reguli (principii):
 » Atenție: activitățile și rezultatele proiectului trebuie 

să fie în concordanță cu nevoile entităților implicate;
 » Respect: pentru valorile sociale, culturale și de mediu 

specifice zonei analizate;

 » Responsabilitate: asumarea deciziilor adoptate 
și respectarea angajamentelor asumate în cadrul 
întâlnirilor;

 » Imparțialitate: tratarea cu egală atenție a tuturor 
actorilor implicați;

 » Transparență: obiectivele și rezultatele vor fi 
prezentate într-un format accesibil și la îndemâna 
tuturor celor implicați.

Interacțiunea cu comunitatea locală este o etapă foarte 
importantă, obligatorie pentru atingerea obiectivelor 
propuse, în acest sens fiind elaborat un plan de implicare 
a factorilor interesați (tab. 2).

Tab. 2 Etapele procesului de implicare a factorilor interesați (adaptare după Jeffery 2009)

Planificare

identificarea posibilităților de recreere
identificarea grupurilor țintă, a grupurilor afectate de acțiunile preconizate
identificarea problemelor ce vor fi prezentate factorilor interesați
stabilirea intervalului de timp pentru desfășurarea interacțiunii cu factorii interesați

Identificarea cerințelor 
factorilor interesați

clasificarea factorilor interesați în funcție de nivelul de interes față de proiect și a nivelului de influență la nivel local
identificarea factorilor cheie pentru buna desfășurare a proiectului
identificarea motivațiilor și obiectivelor principalilor factori interesați

Alinierea cu interesele 
comunității

alocarea de resurse pentru interacțiunea cu factorii interesați
identificarea motivației grupurilor țintă privind implicarea

Construirea încrederii

consultări repetate cu factorii interesați
crearea unor canale de comunicare bidirecționale permanente
desemnarea unor membrii ai echipei proiectului care să mențină contactul cu factorii interesați
folosirea unui limbaj adecvat în comunicare

Consultarea factorilor 
interesați

organizarea de workshopuri
întâlniri publice
întâlniri personale cu factorii cheie
chestionare

Răspuns și implementare

formularea de răspunsuri la problemele identificate de către factori interesați
identificarea măsurilor necesare și al impactului acestora din punct de vedere al resurselor materiale și de timp, din punct de vedere 
al eficienței etc.
elaborarea măsurilor necesare

Monitorizare și evaluare înregistrarea și documentarea progreselor privind comunicarea
analiza gradului de satisfacție al comunității locale

Implicarea entităților interesate este un proces 
repetitiv care se desfășoară permanent și presupune 
schimbul de idei și informații atât în faza de concepție a 
proiectului, cât și în etapele de elaborare, implementare 
și monitorizare a măsurilor și lucrărilor proiectate.
1. Planificarea procesului de implicare a factorilor 
interesați presupune identificarea categoriilor sociale 
și a grupurilor afectate prin realizarea infrastructurii 
de recreere, identificarea reprezentanților acestora și a 
căilor de comunicare cele mai potrivite. De asemenea, 
vor fi identificate restricțiile impuse de cadrul legal și 
al altor potențiale obstacole în atingerea obiectivelor 
propuse.
2. Identificarea cerințelor și nevoilor factorilor interesați 
presupune, în primul rând, ierarhizarea acestora în 
funcție de nivelul de interes al acestora (în ce măsură 
reprezintă interesele societății, gradul de interes 
manifestat față de problemele ridicate) și de nivelul 
de influență (capacitatea de a ralia publicul într-o 
anumită direcție etc.). Pentru principalii actori implicați 
în desfășurarea proiectului vor trebui identificate 
motivațiile și așteptările acestora față de proiect pentru 
evitarea formulării de așteptări nejustificate în fazele 
următoare ale proiectului.

3. Alinierea cu interesele comunității, ceea ce nu presupune 
ca rezultatele dorite a fi obținute să fie identice pentru 
toate entitățile implicate, ci identificarea intereselor 
comune ale diferitelor grupuri de factori interesați.
4. Construirea încrederii este crucială pentru implicarea 
comunității în cadrul proiectului, conducând la 
comunicarea în ambele sensuri, stimularea dorinței 
de a înțelege punctul de vedere al celorlalți actori și de 
a căuta împreună punctele comune. Aceasta poate fi 
realizată prin:
 » dialog continuu cu părțile interesate, care să asigure 

comunitatea că este auzită și ascultată;
 » nominalizarea unor persoane către care să se adreseze 

cei interesați;
 » ținerea la curent a comunității privind desfășurarea 

proiectului prin acțiuni de informare (comunicate de 
presă, website etc.);

 » trebuie luate în considerare toate problemele ridicate 
de factorii interesați, indiferent de importanța 
acestora;

 » folosirea unui limbaj adecvat cu publicul adresant;
 » evidențierea altor acțiuni având ca scop satisfacerea 

nevoilor de recreere al comunității.
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5. Consultarea factorilor interesați trebuie să asigure:
 » reprezentativitate, prin implicarea tuturor factorilor, 

nu numai a celor care sprijină proiectul sau se 
manifestă puternic, ci și a grupurilor mai puțin 
influente sau care se exprimă mai puțin „vocal”;

 » responsabilitate, prin furnizarea de informații, 
analize și propuneri care să răspundă, în primul rând, 
așteptărilor comunității;

 » furnizarea de informații complete care să ofere 
factorilor interesați o imagine integrală și detaliată 
asupra acțiunilor propuse, care să le permită să 
înțeleagă motivațiile pentru adoptarea unor măsuri 
specifice;

 » abordarea realistă a problemelor, ceea ce implică 
acceptarea de compromisuri în ceea ce privește 
așteptările, cerințele și atingerea obiectivelor propuse 
de fiecare din părțile interesate, cu prezentarea clară 
a rezultatelor dorite a fi obținute în urma discuțiilor.

În funcție de importanța grupurilor țintă și de 
scopul urmărit, consultările pot avea loc în cadrul 
workshopuri-lor, al întâlnirilor publice, în cadrul unor 
întâlniri dedicate unui anumit grup, prin intermediul 
interviurilor sau chestionarelor.
6. Analiza și implementarea sugestiilor factorilor interesați 
trebuie să fie un proces transparent, în care comunitatea 
este informată cu privire la propunerile și soluțiile luate 
în considerare și ce măsuri au fost propuse ca răspuns 
la eventualele observații făcute. Adoptarea unor măsuri 
specifice trebuie bine argumentată, prezentată în timp 
util și într-o manieră corespunzătoare, fiind posibil ca 
în unele situații să nu fie posibilă satisfacerea cerințelor 
tuturor părților interesate.
7. Monitorizarea și evaluarea sunt procese cu caracter 
permanent prin care se urmărește gradul de implicare 
al factorilor interesați prin:
 » frecvența participării la întâlnirile programate;
 » participarea la schimburile de idei;
 » răspunsuri la chestionare;
 » furnizarea de date;
 » furnizarea de feed-back.

3. Rezultate
Alegerea domeniilor de interes alături de identificarea 
și gruparea factorilor interesați a fost făcută astfel încât, 
prin consultarea lor să obținem informații care să aducă 
plus de valoare potențialului recreativ, cultural și istoric 
al pădurilor din jurul Municipiului Brașov. În acest sens 
s-a încercat stabilirea unui contact cu orice persoană 
(fizică sau juridică) sau grup de persoane care și-au 
manifestat în spațiul public interesul pentru una din 
direcțiile de dezvoltare.
Am încercat să atingem cât mai multe domenii care pot fi 
dezvoltate prin îmbunătățirea infrastructurii de recreere 
din pădurile Brașovului. În prima fază am inventariat 
toate tipurile de activități care se desfășoară în mod 
obișnuit în pădure. Având o lista generoasă, am căutat 
ca din fiecare domeniu să luăm contact cu cât mai mulți 
reprezentanți care pot oferi detalii cu privire la nevoile 
și așteptările pe care le au în raport cu desfășurarea 
activităților respective.
După stabilirea domeniilor de interes, am identificat 
persoane interesate (indivizi, grupuri de indivizi, 
autorități publice, ONG-uri, asociații etc.) pentru fiecare 
în parte. Au fost contactate 146 de entități (inclusiv 
persoane fizice) prin email, telefonic sau prin canalele 
de comunicare deschise pe site-uri administrate de 
aceștia, pentru a fi invitați la o dezbatere publică 
organizată pe 26.11.2019 la Facultatea de Silvicultură 
și Exploatări Forestiere (Universitatea Transilvania din 
Brașov). Promovarea pe toate canalele publice (mass 
media, social media etc.) a manifestației, a făcut ca 
prezența la dezbatere să fie una masivă și diversă.
Dezbaterea s-a bucurat de succes, a adus idei noi din 
partea participanților și s-au stabilit etapele comunicării/
colaborării ulterioare cu factorii cheie.

3.1. Categorii de factori interesați
După realizarea întâlnirii cu publicul larg, factorii 
interesați identificați au fost împărțiți în 15 categorii 
astfel încât abordările individuale (la nivel de categorie 
de factori interesați) să poată fi personalizate pentru 
fiecare grup și să abordeze probleme specifice (tab. 3).

Tab. 3. Categorii de factori interesați identificați la nivelul Municipiului Brașov

Categorie Factori interesați

Administrație publică locală Agenția Metropolitană Brașov, Consiliul Județean Brașov, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Săcele, 
Primăria Orașului Râșnov, Primăria Orașului Predeal, Primăria Comunei Cristian

Reprezentanți ai autorităților publice 
centrale

Garda Forestieră Brașov, Agenția de Protecția Mediului Brașov,
Garda de mediu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Inspectoratul 
Județean pentru Situații de Urgență Brașov

Administratori fond forestier și fonduri 
cinegetice, asociații profesionale din 

silvicultură

RPLP Kronstadt, ASFOR, Asociația Administratorilor de Păduri din România, RPLP Săcele, OS al Orașului Râșnov, DS Brașov, 
OS Brașov, RPLP OS Bucegi - Piatra Craiului, Societatea „Progresul Silvic”, AJVPS, Universitatea Transilvania

Cercetare INCDS Marin Drăcea, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, Asociația 
Română de Meteorologie Aplicată și Educație – ARMAE, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajiști Brașov

Protecția Mediului WWF, Wildlife Management Consulting SRL, Societatea Ornitologică Română, Asociația de Ecoturism din România, 
ProPARK, Fundația Carpați

Educație

Universitatea Transilvania din Brașov, Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu Brașov, Centrul de Excelență Brașov, 
Colegiul Național Ioan Meșotă Brașov, Colegiul Național Johannes Honterus Brașov, Liceul Vocațional de Arte Plastice Hans 
Mattis – Teutsch, Palatul Copiilor, Liceul cu Program Sportiv Brașov, Colegiul Național Aprily Lajos, Școala Gimnazială nr. 9 
Brașov, Școala Gimnazială nr. 30 Brașov, Școala Gimnazială nr. 25 Brașov, Școala Gimnazială nr. 1 Brașov, Școala Gimnazială 
nr. 2 Brașov, Școala Gimnazială nr. 11 Brașov, Școala Gimnazială nr. 27 Brașov, Cercetașii României - Orizont Brașov

Istorie și cultură Forumul Democrat German din România, Asociația pentru Diaspora Maghiară din Transilvania, Muzeul de Artă și Tradiții 
Brașov, Muzeul de Istorie Brașov, Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi, Societatea Junilor Brașovecheni
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Categorie Factori interesați

Sănătate și protecție socială
Asociația Psihologilor Atestați din România, Asociația Psihologilor Brașoveni, Fundația Hospice Casa Speranței, Asociația 
pentru persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov, Asociația Sindromul Down Brașov, Asociația „Copii de Cristal” 
Brașov, Asociația Nevăzătorilor din România, Fundația Agapedia România

Turism sportiv și orientare turistică

Federația Română de Turism Sportiv, CPNT,
Club Carpatmont Brașov, SKV Brașov, Asociația de Turism Montan „Cocoșul de munte” Brașov, Asociația de Turism, Sport 
și Ecologie Hai Hui, Alpin Club Brașov România, Parc Aventura, Asociația „Om pe munte”, Asociația Zacharias, Federația 
Română de Orientare, Club Sportiv Universitatea Brașov

Agenții de turism care promovează 
ecoturismul și silvoturismul în Brașov

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, ADMINPEDIA, Active Travel, Călătorește cu Dragoș, Carpatour, 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Predeal, Cheile Grădiștei, Cristianul, Dimm Travel, Eddie's Travel, 
Maraton, Asociația Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural din România – ANTREC, Centrul de Echitație Poiana 
Brașov, Asociația de Turism Poiana Brașov

Turism cinegetic Discover Wild Transilvania SRL, Ecoshop SRL, VIP Travel SRL, Beyond Dracula Travel SRL, Active Travel, Active Holidays, 
Macubo SRL, World Synergy Travel SRL, Archimpex Profile SRL, South Carpathian Travel SRL, Pesoane fizice autorizate

Ciclism Montan Federația Română de Ciclism, Asociația „Brașovul pedalează”, Brașov Cycling Team, Asociația „Club Sportiv NH Bike”, CS 
JoyBike, Optim Bike

Cluburi sportive Clubul Sportiv Municipal Brașov, Federația Română de Atletism, ACS Smartatletic Team, Federația Română de Triatlon, 
Federația Română de Schi și Biatlon, Federația Română de Orientare Turistică

Asociații Civice
Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov, Fundația Comunitară Brașov, Asociația Centrul de Educație și Dezvoltare 
Durabilă Brașov, Asociația de Promovare Brașov, Asociația Cetatea Brașovului, Grupul de Inițiativă Brașovul Civic, 
Asociația Visum, Asociația Salvați circulația în Șchei

Siguranța cetățeanului Salvamont, Ambulanța, Poliția Municipiului Brașov, Poliția Locală Brașov, Inspectoratul Județean al Jandarmeriei Române 
Brașov, Unitatea Militară 01119 Brașov

Au avut loc și întâlniri separate cu reprezentanți 
ai „comunității de mountain-bike”, reprezentanți din 
domeniul turism sportiv și orientare turistică, asociații 
care promovează ecoturismul și silvoturismul, instituții 
de învățământ preuniversitar.
Din cele mai importante aspecte evidențiate, până la ora 
actuală, în urma interacțiunii cu factorii interesați am 
desprins, printre altele ca fiind necesare, următoarele 
acțiuni și măsuri de întreprins și evaluat:
 » tratarea „in corpore” a Masivului Postăvaru și a 

pădurilor din jurul Brașovului ca zone de agrement;
 » realizarea unui plan de mentenanță a potecilor;
 » marcarea și cartografierea potecilor nemarcate 

folosite de mult timp în scop turistic;
 » identificarea conflictelor între diferitele categorii de 

utilizatori ai infrastructurii existente și stabilirea unor 
măsuri care să reducă aceste conflicte;

 » dezvoltarea bike-park-ului din Poiana Brașov în 
paralel cu dezvoltarea domeniului schiabil;

 » identificarea și materializarea în teren a unor trasee 
special destinate ciclismului montan;

 » creșterea accesibilității pădurilor pentru persoanele 
cu handicap;

 » marcarea zonelor de traseu care sunt utilizate de mai 
multe categorii de utilizatori;

 » lucrările de infrastructură care se vor realiza să aibă 
un impact minim asupra întregului ambient;

 » refacerea amenajărilor în jurul unor noi puncte de 
interes (ex. Izvorul Dreptății și„bradul din Kanzel” – 
care este, de fapt, molid);

 » identificarea unor trasee pentru schiul de tură;
 » identificarea de trasee pentru schi off piste, stabilirea 

unor reguli și informarea practicanților cu privire la 
aceste reguli pentru reducerea accidentelor;

 » identificarea și marcarea unor trasee tematice care să 
poată fi utilizate în procesul educațional;

 » identificarea unor locații pentru posibile manifestări 
artistice (ateliere în aer liber de pictură și sculptură, 

teatru în aer liber, cinematograf în aer liber, concerte 
de muzică etc.);

 » includerea în procesul de analiză și punere în valoare 
a siturilor NATURA 2000 existente în pădurile studiate;

 » cartarea pădurilor din punct de vedere ornitologic 
(inclusiv valorificarea prin activități de identificare a 
păsărilor și cântecului lor);

 » popularizarea lucrărilor de management silvic / 
forestier: suprafețe de regenerare a pădurii, lucrări 
culturale, tăieri de igienă, acțiuni de monitorizare 
/ combatere a agenților biotici periculoși, lucrări de 
amenajare a bazinelor torențiale etc.);

 » promovarea activităților de cercetare a ecosistemelor 
forestiere: suprafețe experimentale, culturi speciale 
(arboretum, colecții dendrologice, culturi comparative), 
amenajări demonstrative, dispozitive / echipamente / 
proceduri de monitorizare a faunei sau vegetației etc.;

 » popularizarea cunoștințelor despre ciuperci, plante 
și fructe de pădure de interes medicinal, culinar 
sau artizanal (inclusiv avertizarea populației asupra 
speciilor toxice);

 » includerea vânătorii, pescuitului sportiv, a activităților 
de tipul foto-safari și bird-watching în activitățile 
recreative;

 » necesitatea deschiderii administratorilor de fond 
forestier, a I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”, a instituțiilor 
de învățământ silvic (Liceul Silvic și Facultatea de 
Silvicultură) pentru întâlniri cu elevii în perioada 

„Școala altfel” și nu numai;
 » realizarea unui masterplan pentru infrastructura de 

recreere, astfel încât dezvoltarea Municipiului Brașov 
din acest punct de vedere să fie unitară;

 » asigurarea mentenanței infrastructurii create;
 » necesitatea implementării educației interdisciplinare;
 » schimburi de experiență între școli;
 » crearea unei grădini senzoriale;
 » desfășurarea unui festival vizual însoțit de muzică 

bazată pe sunete din natură;
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 » ateliere în aer liber pentru activități artistice și practice;
 » organizarea de competiții sportive în pădurile urbane 

și periurbane;
 » amfiteatre pentru organizarea unor evenimente 

culturale, artistice (teatru, evenimente muzicale, 
inclusiv un cinematograf în aer liber);

 » crearea unui calendar de evenimente pe un an întreg, 
astfel încât activitățile educaționale care se pot 
desfășura în pădure să fie incluse în orarul elevilor;

 » implicarea elevilor ca voluntari în proiectele viitoare 
care vor duce la materializarea soluțiilor propuse prin 
prezentul proiect;

 » delimitarea unui spațiu pentru paintball, deschiderea 
unui alt „parc aventura” etc.;

 » aplicații digitale create pentru telefonul mobil 
(informare și jocuri interactive asociate cu obiectivele 
întâlnite pe traseele tematice);

 » „treasure hunt” în diverse zone urbane sau periurbane 
(pădure, parc etc.).

În cursul întrevederilor au fost făcute și observații 

privind modul de gestionare al pădurilor fiind și voci 
care susțineau neimplicarea antropică în pădurile din 
jurul Brașovului, argumentele aduse de specialiști și alți 
factori implicați (Salvamont, cadre didactice universitare 
și preuniversitare etc.) fiind însă lămuritoare. Un subiect 
care a polarizat, oarecum, o parte din discuții, a fost 
creșterea accesibilității zonei prin drumuri forestiere, 
argumentele pro și contra fiind susținute destul de 
vehement, urmând ca în analiza de opțiuni ulterioare, să 
fie luat în considerare și un „scenariu 0” prin care nu se 
va realiza nicio îmbunătățire a infrastructurii actuale, ci 
doar lucrări de mentenanță a celei existente.

3.2. Implicarea factorilor interesați în etapele 
următoare
În perioada următoare vor fi organizate întâlniri cu 
fiecare categorie de factori interesați, urmând ca în baza 
unor chestionare specializate și a discuțiilor purtate, să 
fie dezvoltate scenariile de dezvoltare a infrastructurii de 
recreere croite potrivit așteptărilor fiecărui factor interesat.
Chestionarele vor aborda teme specifice fiecărei 
categorii de factori interesați în parte (tab. 4).

Tab. 4. Exemple de chestionare personalizate pe categorii de factori interesați

Categorie de 
factori interesați Întrebări

Administratori fond 
forestier

Considerați necesară abordarea diferențiată a pădurilor urbane și periurbane în ce privește stabilirea măsurilor silviculturale necesare 
gospodăririi lor?
Ce elemente suplimentare considerați că necesită managementul pădurilor urbane?
Având în vedere accesul cvasinelimitat al populației în interiorul acestor categorii de păduri, cum considerați că statutul de pădure urbană 
influențează activitatea de pază a fondului forestier și ce metode de prevenire a delictelor silvice considerați că ar trebui aplicate?
Cum considerați că poate influența statutul de pădure urbană, cu acces deschis, celelalte activități curente de producție silvică: regenerarea 
pădurilor, valorificarea masei lemnoase, aplicarea tratamentelor și operațiunilor culturale, aplicarea măsurilor și lucrărilor de protecția 
pădurilor etc.?
În pădurile destinate recreării, ce măsuri de asigurare a siguranței publicului considerați necesare?
Considerați că măsurile de asigurare a siguranței publicului pot avea impact asupra conservării unor specii, habitate?
Ce alte instituții considerați ca ar trebui implicate în managementul acestor păduri? Cum apreciați relațiile administratorilor pădurilor cu 
aceste instituții?
Cum vedeți implicarea comunității în gestionarea pădurilor care furnizează servicii recreative?
În ce măsură accesibilitatea fondului forestier influențează capacitatea pădurilor de a furniza servicii de recreere?
Considerați oportună încurajarea activităților recreative prin îmbunătățirea infrastructurii destinate recreerii în pădurile urbane și periurbane? 
Daca da, ce elemente de infrastructură pentru recreere ați lua în considerare pentru pădurile pe care le administrați?
Cine considerați că ar trebui să gestioneze și să asigure mentenanța infrastructurii destinată recreării (administratorul, proprietarul pădurii 
sau comunitatea)? În ce măsură vă va afecta activitatea dumneavoastră curentă existența acestei infrastructuri în pădurile pe care le 
administrați?
Care categorii de utilizatori (ex. școli, cluburi sportive, bicicliști, turiști etc.) ai serviciilor de recreere le considerați cu cel mai mare impact 
asupra pădurii? Descrieți impactul acestor utilizatori asupra ecosistemului forestier.
Ar putea avea exploatarea potențialului recreativ din pădurile urbane influențe negative asupra managementului ecosistemelor forestiere? 
Dacă da, ce ar trebui făcut?
Considerați legislația actuală referitoare la păduri urbane adecvată? Propuneți câteva prevederi legislative care ar conduce la îmbunătățirea ei.

Asociații de 
vânătoare

Cum considerați că ar putea fi integrate serviciile de recreere, culturale și istorice ale pădurilor în managementul speciilor de interes cinegetic 
și planurile de management al fondurilor cinegetice?
Având în vedere accesul cvasinelimitat al populației în interiorul acestor categorii de păduri, cum considerați că statutul de pădure urbană 
influențează activitatea de pază a fondului cinegetic?
Cum afectează celelalte activități recreative organizarea activității dumneavoastră (perioade de vânătoare, hrănire suplimentară, evaluare)? 
Care ar fi soluțiile de armonizare a lor?
În pădurile destinate recreării din cadrul fondului de vânătoare pe care îl administrați, ce măsuri de asigurare a siguranței publicului considerați 
a fi necesare?
Considerați că măsurile de asigurare a siguranței publicului pot avea impact asupra conservării unor specii, habitate?
În ce măsură accesibilitatea fondului forestier influențează activitatea de gestionare a faunei cinegetice?
Considerați oportună încurajarea activităților recreative prin îmbunătățirea infrastructurii destinate recreerii în pădurile urbane și periurbane? 
Daca da, ce elemente de infrastructură pentru recreere ați lua în considerare în interiorul fondurilor de vânătoare pe care le administrați?
Ce elemente de infrastructură sunt necesare pentru îmbunătățirea activităților de gestionare, cercetare și turism cinegetic în pădurile 
administrate de RPLP Kronstadt? Prezentați sugestii pentru amplasarea acestora.
Considerați că este util să fie delimitate zone rezervate exclusiv vânătorii?
Care categorii de utilizatori ai serviciilor de recreere le considerați cu cel mai mare impact asupra faunei cinegetice? Descrieți impactul acestor 
utilizatori asupra faunei.

Organizații de 
cercetare

Care sunt domeniile de cercetare pentru care dumneavoastră și instituția dumneavoastră aveți interes?
Enunțați câteva tematici de cercetare de interes pentru comunitatea locală și pentru instituția dumneavoastră care să se desfășoare în 
pădurile urbane și periurbane ale Brașovului.
Care sunt dotările (infrastructura) necesare desfășurării cercetărilor menționate mai sus?
În ce măsură accesibilitatea pădurilor este necesară pentru desfășurarea activităților de cercetare menționate de dumneavoastră? La ce 
distanță de un drum public sau forestier pot să se desfășoare activitățile respective?
Care sunt categoriile de utilizatori ai serviciilor pădurii care ar putea interacționa cu activitatea dumneavoastră? Definiți natura impactului 
(pozitiv/negativ) acestor categorii de utilizatori cu activitatea dumneavoastră.
Considerați că anumite caracteristici ale pădurilor influențează activitățile de cercetare specifice domeniului dumneavoastră de interes? Care 
sunt acestea?
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Categorie de 
factori interesați Întrebări

Asociații culturale 
și istorice

Aveți cunoștință despre elemente ale patrimoniului imaterial în legătură cu pădurile din jurul Brașovului? Enumerați câteva dintre acestea.
În scopul valorificării patrimoniului cultural (material și imaterial) al pădurilor, care sunt elementele de infrastructură necesare?
În ce măsură accesibilitatea pădurilor este necesară pentru valorificarea potențialului cultural și istoric al pădurilor.
Care sunt categoriile de utilizatori ai serviciilor pădurii a căror activități au un impact asupra patrimoniului cultural și istoric al pădurilor? 
Definiți natura impactului (pozitiv/negativ) acestor categorii de utilizatori.

Asociații pentru 
protecția mediului 

și a animalelor

Definiți interesul dumneavoastră și al organizației dumneavoastră în ce privește managementul și valorificarea potențialului recreativ, cultural 
și istoric al pădurilor urbane și periurbane ale Municipiului Brașov.
Aveți sau ați avut în ultimul timp proiecte (activități în cadrul unor proiecte) care se desfășoară în pădurile din jurul Brașovului? Descrieți pe 
scurt aceste activități.
În ce măsură valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor afectează mediul înconjurător / speciile de faună sălbatică?
Care categorii de utilizatori ai potențialului RCI considerați că aduc cele mai multe deservicii mediului înconjurător / speciilor de faună 
sălbatică? Cum poate fi diminuat acest impact?
Care sunt dotările (infrastructura) necesare desfășurării activităților dumneavoastră?
În ce măsură accesibilitatea pădurilor este necesară pentru desfășurarea activităților dumneavoastră?
Care sunt categoriile de utilizatori ai serviciilor pădurii care ar putea interacționa cu activitatea dumneavoastră? Definiți natura impactului 
(pozitiv/negativ) acestor categorii de utilizatori cu activitatea dumneavoastră.

4. Concluzii
Conform Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului în 
România - context, viziune și obiective - 2019-2029 

„dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, iar legătura 
între turism și mediu este mult mai puternică decât în cazul 
altor industrii” (HG 358 / 2019).
În acest context, colaborarea dintre autorități (care 
dispun de instrumente legislative, economice, sociale), 
organizații de cercetare, administratori de păduri, 
agenți economici (care inițiază proiecte de amenajare 
și servicii turistice), cei care militează pentru protecția 
mediului și păstrarea moștenirii culturale, prestatori 
locali de servicii turistice, agențiile de turism și, nu în 
ultimul rând, instituții de învățământ, organizații non 
guvernamentale, turiști, în calitate de beneficiari, este 
absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor 
cu funcții culturale și de recreere.
Simpla conservare și prezervare a naturii poate asigura 
durabilitatea unei zone protejate, însă dezvoltarea ei 
se realizează printr-o schimbare de perspectivă asupra 
potențialului protectiv, economic și cultural al acesteia. 
În vederea valorificării acestui potențial, exprimat 
prin furnizarea de servicii educative didactice, sportive, 
recreaționale, medicale (silvoterapie) sunt necesare o serie 
de amenajări specifice desfășurării diferitelor activități.
În ultimul timp s-a manifestat tot mai pregnant tendința 
orientării industriei turismului spre noi direcții, prin 
întoarcerea către natură și valorile culturale autentice. 
Ecoturismul reprezintă cea mai valoroasă formă de 
manifestare a turismului durabil. Această formă de 
turism are ca scop principal conservarea mediului și 
pune accent pe educația turiștilor în ceea ce privește 
protejarea și conservarea mediului și tradițiilor.
Implicarea comunității locale, la toate nivelurile, în 
protejarea și conservarea naturii și a biodiversității, 
precum și în valorificarea serviciilor recreative, 
furnizează acesteia sursa și stimulentele pentru 
dezvoltare economică și bunăstare. În plus, facilitează 
educarea comunității, angajamentul și participarea 
activă a acesteia, reușind astfel să contureze comunități 
responsabile și implicate.

5. Finanțare
Prezentul articol este parte componentă a proiectului 

„Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea 
potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane 
și periurbane administrate de RPLP Kronstadt”; Activitatea: 
D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă, 
Subactivitatea 10(SA10) – „Identificarea împreună cu 
factorii cheie a unor scenarii de dezvoltare a infrastructurii cu 
rol recreativ din pădurile administrate de RPLP Kronstadt”; 
Perioada de realizare: 01.11.2019-30.11.2020.
Finanțarea proiectului este efectuată prin: Programul 
Operațional Competitivitate, Axa: 1 Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, activități 
de tip C; Denumire Proiect: Creșterea competitivității 
economice a sectorului forestier și a calității vieții 
prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe 
CDI; ID / Cod My SMIS: P_40_380 / 105506; Contract: 
15/01.09.2016; Contract subsidiar: 14/23.07.2019.
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Abstract
Involving stakeholders in the development of recreational infrastructure in forests nearby Brașov Municipality
In order to achieve a proper recreational use of urban forests, a specific infrastructure need to be designed, 
consisting on bike tracks, pathways, playgrounds, arrangements for areas designed for rest, meditation, education 
or arts, accessibility, etc. The social services provided by urban forests are for people, local communities and 
tourists who must be included in the decision – making process. Therefore, 146 organizations, grouped on 15 
categories, defined as stakeholders and contacted in order to participate to a first meeting. In addition, with some 
participants other meetings followed leading to a first list of issues and measures, detailed in the paper, meant 
to enhance the recreational functions of near Brasov forests. The paper details, also, how to extract the needs of 
some stakeholder categories.
Keywords: urban forest, stakeholders, recreational infrastructure, social ecosystem services.
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cerb (Cervus elaphus L.) din Carpații de 

Curbură. Determinarea vârstei utilizând 
modelarea elementelor craniene

George Sîrbu1,2, Dieter Carol Simon2, Cezar Spătaru1,2, Andreea A. Sîrbu3

1 SCDEP Brașov, INCDS „Marin Drăcea”
2 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
3 USAMV București, Facultatea de Medicină Veterinară

1. Introducere
Cerbul (Cervus elaphus L.), cunoscut în România sub 
denumirea populară de cerb carpatin, cerb comun (Cotta 
et al 2001) face parte din familia Cervidae, a cărei evoluție 
este estimată la peste 30 milioane ani. Ocupând habitate 
de la tropice până în tundră, deșert și pădure, poate 
fi considerată familia cu cel mai mare succes evolutiv 
și adaptativ din cadrul mamiferelor (Geist 1998). De 
asemenea, Geist în 1998, realizează prin lucrarea sa „Deer 
of the World” o relativă sedimentare a cunoștințelor despre 
originea, răspândirea și evoluția acestei familii, subliniind 
printre altele faptul că centrul genic al cervidelor se află 
în Eurasia, la mijlocul perioadei terțiare și având radiații 
repetate dinspre zona climatului tropical către cel rece, în 
Pleistocen. Ca și adaptare de la climatul cald la climatul rece, 
apar schimbări în cariotip, ecologie, etologie și, în final, în 
morfologie. Pe baza acestor observații, Geist face afirmația 
conform căreia din așa-numita, Old World Deer familia 
Cervidae apare în New World Deer, ca efect al aceleiași 
radiații, de această dată cu o altă anvergură (denumire 
utilizată ca sintagmă pentru Europa, respectiv, America).
În 1937, Sir Gavin de Beer publică lucrarea ”The 
Development of the Vertebrate Skull” influențând și 
totodată, potențând activitatea de cercetare privind 
structura, dezvoltarea și evoluția craniului.
Studiile de morfometrie cranială la cerb erau relativ rare 
(Ingebrightsen 1927, Geptner and Calkin 1947, Flerov 
1952, Szunyoghy 1963) și efectuate pe un număr mic de 
exemplare (Mystkowska 1966).
De-a lungul secolelor majoritatea studiilor efectuate 
pe specia cerb au fost realizate asupra coarnelor, ca o 
necesitate privind evaluarea și clasificarea trofeelor.
De asemenea, anumiți autori (Botezat 1904, Beninde 
1940, Mayer 1941) citați de Mystkowska (1966), asociază 

dimensiunea coarnelor cu greutatea corporală.
Studiile moderne privind dezvoltarea vertebratelor 
(genetica moleculară, markerii genetici, culturile in vitro) 
au permis explicarea proceselor embrionare la o scară pe 
care biologii înaintași nu o bănuiau. Rezultatul acestor studii 
au condus la o reevaluare a multor teorii în ceea ce privește 
organizarea fundamentală a craniului vertebratelor în 
general, segmentarea și originea scheletului și musculaturii 
capului (Hanken and Hall 1993). Astfel, se subliniază 
rolul procesului de dezvoltare ca sursă a modificărilor 
morfologice în evoluția diversității craniale, perfecționarea 
tehnicilor și metodologiei în studiul filogenetic, craniul 
fiind o sursă adițională pentru analiza interferențelor 
filogenetice, revizuind astfel ipotezele inițiale privind 
relațiile dintre vertebrate. Nu în ultimul rând, se pune 
accent pe analiza morfologică privind aspectele dinamice 
și statice ale structurii craniene și modificările acesteia de-a 
lungul evoluției (Hanken and Hall 1993).
Craniile mamiferelor relevă o serie de aspecte 
importante privind adaptarea și conservarea speciilor, 
fiind cel mai puternic instrument în investigațiile 
biogeografice, filogenetice și de sistematică, înainte de 
apariția analizelor moleculare (Loy 2007, Marcov 2014).
Studii 3D realizate în Argentina pe 40 de repere craniale 
la 8 specii de cervide, utilizând analiza principalelor 
componente în examinarea variației formei craniale, 
au arătat că aceste componente sunt strâns corelate 
cu mărimea centroidului cranial și de asemenea, cu 
greutatea și înălțimea fiecărei specii (Merino et al 2005). 
De asemenea, au fost stabilite relații intre mărimea 
mandibulară și vârsta (Mystkowska 1966, Azorit et al 
2003, Langvatn et al 2004)
Covariația dintre trăsăturile craniale și comportamentul 
de hrănire la cerbii neotropicali, asocierea acestora 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

86

cu diversitatea dietei subliniază importanța durității 
relative a produselor alimentare, ca factor ecologic ce 
influențează variația craniului (Cassini and Toledo 2020). 
Masa corporală și dezvoltarea mandibulei, la femela de 
cerb pot constitui, de asemenea, un important indice al 
calității habitatului (Bertouille and De Crombrugghe 1995).
Studii cranio-mandibulare realizate la căprior în UK, 
pe două eșantioane, respectiv una nordică autohtonă 
și una sudică, reintrodusă, au validat ipoteza conform 
căreia diversitatea genetică și expresiile fenotipice sunt 
rezultatul unor fluctuații asimetrice ale populațiilor și 
variază semnificativ (Baker and Hoelzel 2013). Analize 
morfometrice (craniale, ale scheletului și coarnelor) 
sunt realizate pentru prima dată pe exemplare de cerb 
din zona sud- mediteraneeană, utilizând 18 elemente 
aparținând unui număr de 905 carcase (Becciolini et al 
2016). Elementele morfometrice, chiar dacă nu oferă 
informații importante asupra diferențierii genetice cu 
implicații epistatice, oferă o imagine descriptivă detaliată 
a caracteristicilor fizice ale unei populații (Janiszewski 
and Kolasa 2006, Janiszewski et al 2011, Mattioli and 
Ferretti 2014). Nu în ultimul rând, studiile craniene au 
relevat leziuni osteopatologice, mai ales la nivelul oaselor 
palatine, ce au cauzat moartea animalelor (Flueck 2020).
O remarcă interesantă este că lungimea maxilarului oferă 
cel mai bun indice de creștere pe durata vieții, fiind, însă, 
măsurabilă doar post-mortem. Studii comparative între 
lungimea acestuia și lungimea membrelor inferioare ca 
indicator al dezvoltării scheletului, au arătat că lungimea 
membrelor posterioare poate fi utilizată cu succes în studiile 
populaționale ale cerbilor tineri vii (Suttie and Mitchell 1983).
Măsurătorile craniometrice și ale membrelor, pot fi 
utilizate pentru examinarea modificărilor produse de 
factorii de mediu asupra mărimii corporale, ca efecte 
particulare menționate de regulile lui Berman și a 
regulilor insulare (Terada et al 2012).
Obiectivele prezentei lucrări sunt i) analiza elementelor 
craniale ale unui segment din populația de cerb a 
României, ii) determinarea vârstei cerbului utilizând 
elemente de craniometrie și iii) stabilirea ecuațiilor 
de regresie ca expresie a unei mai ușoare și riguroase 
determinări a vârstei, folosind elemente ușor măsurabile.

2. Material și metodă de lucru
Studiul a fost realizat pe un număr de 66 de exemplare de 
cerb adult, craniile analizate provenind de la exemplare 
recoltate din teren, în perioada sezonului de vânătoare 
2017-2018, cât și din colecția de cranii a Facultății de 
Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov și alte 
colecții personale ale vânătorilor. Proveniența acestora 
este din grupa Carpaților de Curbură (Roșu 1980):
 » zona Curburii externe: Munții Vrancei, Munții 

Buzăului, Munții Siriului, Munții Ciucaș, Munții 
Gârbova, Munții Bârsei;

 » zona Curburii interne: Munții Bodoc, Munții Baraolt, 
Munții Brețcu, Munții Perșani.

Măsurătorile au fost efectuate pe cele patru fețe craniene, 
respectiv fața dorsală (13 elemente), fața laterală (4 

elemente), fața ventrală (8 elemente) și fața occipitală (3 
elemente), după modelul propus de Mystkowska (1966) (Fig. 
1-4). Explicitarea acronimelor este redată în tabelele 1-4.

Fig.1. Elementele craniometrice ale feței dorsale(original)

Fig.2. Elementele craniometrice ale feței laterale, de înălțime a 
viscerocraniului (N-St) și a neurocraniului (Sph-Br)(original).

Fig.3. Elementele craniometrice ale feței occipitale(original)

Fig.4. Elementele craniometrice ale feței ventrale(original)
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Pentru aceste operații au fost utilizate șublere mecanice 
și electronice cu o precizie de o zecime de milimetru, 
valorile fiind exprimate în milimetri.

Tab.1. Elementele morfologice ale feței dorsale

Nr.
crt.

Acro-
nim Explicitarea elementelor craniale UM

1 P-Op Prostheon-opisthokranion: lungimea maximă a craniului mm

2 P-Br
Prostheon-Bregma: lungimea craniului de la prostheon 

la punctul de intersecție al suturilor frontale, parietale și 
occipitale

mm

3 Op-
Br

Opisthokranion-Bregma: lungimea neurocraniului, 
măsurată de la extremitatea posterioară a osului occipital 
la punctul de intersecție al suturilor frontale, parietale și 

occipitale

mm

4 N-Br

Nasion-Bregma: lungimea craniului de la punctul de 
întâlnire al oaselor nazale cu cele frontale (P) și punctul 

de intersecție al suturilor frontale, parietale și occipitale 
(Br)

mm

5 N-Ns
Nasion-Ns: lungimea măsurată de la punctul de întâlnire 

al oaselor nazale cu cele frontale (N) și punctul central de 
întâlnire al oaselor maxilare (Mo)

mm

6 Ni-Ni Nasointermaxillare: distanța minimă a oaselor nazale mm

7 Mo-
Mo

Maxillorale-Maxillorale: lățimea oaselor maxilare, 
măsurate la nivelul caninilor mm

8 Nm-
Nm

Naso maxillare-Nasomaxillare: lățimea maximă a oaselor 
nazale mm

9 Fs-
Fs

Frontostenion-Frontostenion: lățimea minimă a craniului, 
măsurată la baza cilindrilor frontali mm

10 Eu-
Eu Euryon-Euryon: lățimea maximă a neurocraniului mm

11 Zy-
Zy

Zygion-Zygion: lățimea craniului la nivel orbital, măsurată 
la partea de jos a arcului orbital mm

12 Ect-
Ect

Ectoorbital-ectoorbital: lățimea craniului, măsurată în 
spatele arcului orbital mm

13 Da-
Da

Dacryon-Dacryon: lățimea minimă a oaselor frontale, 
măsurate pe marginea orbitelor mm

Tab.2. Elementele morfologice ale feței laterale, de înălțime ale 
viscerocraniului (N–St) și ale neurocraniului (Sph–Br)

Nr.
crt.

Acro-
nim Explicitarea elementelor craniale UM

1 Zl-P Zygolacrimale-Prostheon: lungimea viscerocraniului mm
2 Zl-Op Zygolacrimale-Opistohokranion: lungimea neurocraniului mm
3 N-St Staphilyon-Nasion: înălțimea viscerocraniului mm
4 Sph-Br Sphenobasion-Bregma: înălțimea neurocraniului mm

Tab.3. Elementele morfologice ale feței occipitale

Nr.
crt.

Acro-
nim Explicitarea elementelor craniale UM

1 Ot-Ot Otion-Otion: lățimea oaselor occipitale mm

2 Con-
Con

lățimea măsurată a marginilor exterioare ale condililor 
occipitali mm

3 Op-O Opistokranion-Opistion: înălțimea maximă a feței 
occipitale mm

Tab.4. Elementele morfologice ale feței ventrale

Nr.
crt.

Acro-
nim Explicitarea elementelor craniale UM

1 P-B Prostheon-Basion: lungimea bazei craniului mm

2 P-O Prostheon-Opistion: lungimea craniului de la planul 
posterior al condililor occipitali la prostion mm

3 St-B
Staphilyon-Basion: lungimea bazei craniului de la 

posteriorul palatului dur la marginea anterioară a lui 
foramen magnum

mm

4 St-P Staphilyon-Prostheon: lungimea palatului dentar mm

5 Mol-P Molare-Prostheon: distanța de la prostheon la primul 
molar mm

6 Pm-P Premolare-Prostheon: distanța de la prostheon la 
primul premolar mm

Nr.
crt.

Acro-
nim Explicitarea elementelor craniale UM

7 Pm-Pd Premolare-Postdentale: lungimea dinților maxilarului 
superior (P1-M3) mm

8 M-M Molare-Molare: lățimea feței craniale la nivelului 
molarului I mm

Stabilirea vârstei cu o precizie ridicată se realizează 
prin analiza straturilor de dentină ale primei perechi de 
incisivi (Cotta et al 2001).
Ca țesut conjunctiv osos, cimentul dentar oferă o 
atașare flexibilă a dintelui de osul alveolar și care nu 
suferă o remodelare continuă a modelului de creștere 
(stratificările sezoniere), conferind astfel posibilități 
adecvate pentru investigarea unor modificări importante 
în viața unui animal (Pérez-Barbería et al 2020). În 
general, stabilirea vârstei se face prin analiza straturilor 
de dentină ale premolarului I din mandibulă (Tucak 1997).
În studiul de față a fost extras premolarul I din 
maxilarului superior și șlefuit cu hârtie abrazivă cu 
granulație de 180-2000. Dintele astfel prelucrat a fost 
analizat vizual la un binocular stereoscopic electronic 
cu puterea de mărire a obiectivului x100.
Liniile întunecate de separare ale straturilor de ciment 
dentar secundar ce corespund sfârșitului unei creșteri 
anuale sunt evidențiate în zonele laterale ale pulpei 
dentare. Vârsta s-a obținut prin numărarea acestor 
straturi la care s-au adăugat 3 ani (Fig. 1,2,3).

Fig. 1. Secțiune orizontală a premolarului I a unui exemplar de 
cerb cu vârsta de 9 ani

Fig.2. Secțiune orizontală a premolarului I a unui exemplar de 
cerb cu vârsta de 7 ani
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Fig.3. Secțiune orizontală a premolarului I a unui exemplar de 
cerb cu vârsta de 6 ani

În urma stabilirii vârstei exemplarelor studiate s-a 
realizat o grupare a acestora în clase de vârstă pentru 
efectuarea calculelor statistice.
Diferențierea vârstelor, respectiv, între 4 și 5 ani, 6 și 7 
ani, este relativ greu de efectuat folosind metoda ce ia 
în considerare uzura dentiției. Împărțirea materialului 
în grupuri mai mici reduce însă eroarea de estimare 
(Mystkowska 1966).
Ținând cont de faptul că, în general și numai parțial 
accidental (4-5 ani), masculii sunt aleși pentru recoltare 
peste vârsta de 6 ani, raționamentul fiind valabil și 
pentru trofeele din colecții, au fost alese trei clase de 
vârstă: clasa I, cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani, clasa a 

II-a , cu vârste între 7 și 9 ani, și clasa a III-a, cu vârste de 
10 și peste 10 ani.
Analiza statistică a fost realizată cu ajutorul pachetului 
Statistica 8, utilizând ca instrumente tehnica descriptivă 
(media aritmetică, varianța, abaterea standard, eroarea 
standard a mediilor, corelația) și tehnici multivariate 
(analiza discriminatorie, analiza regresiilor).

3. Rezultate
Din analiza elementelor feței dorsale (tab. 5) se poate 
observa că valorile coeficientului de variație sunt sub 10% 
pentru toate grupurile de vârstă, de asemenea, variația 
totală a eșantionului este și ea redusă demonstrând 
omogenitatea sa.
Variații peste 10% le obțin elementele N-Ns, Ni-Ni și 
Nm-Nm. Explicația acestor variații mai mari poate 
fi pusă pe seama faptului că cele trei elemente se află 
în zona proceselor frontale și maxilare - ossa nasalia – 
ossa frontalia (Mystkowska 1966) și sunt supuse unor 
modificări continue datorate vârstei. Cele mai mici 
variații sunt realizate de elementele P-Op, Zy-Zy și Eu-Eu 
(sub 5%).
Elementele feței ventrale și occipitale au coeficienți de 
variație sub 8%, variația totală a eșantionului fiind de 
sub 10% (tab. 6).
Elementele feței laterale realizează, de asemenea, 
valori scăzute ale coeficientului de variație atât pentru 
grupurile de vârstă cât și pentru variația totală a 
eșantionului, respectiv sub 6% (tab. 7).

Tab. 5. Indicii distribuției elementelor feței dorsale (media aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variație (%) și eroarea standard 
a mediilor)

Vârsta
(ani) Elem P-Op P-Br Op-Br N-Br N-Ns Ni-Ni Mo-Mo Nm-Nm Fs-Fs Eu-Eu Zy-Zy Ect-Ect Da-Da

M 463,70 392,72 97,25 144,70 117,34 34,00 74,32 53,01 125,35 108,30 178,96 172,21 125,53
4-6 S 22,04 22,31 5,81 11,62 11,04 3,66 3,62 5,66 5,78 4,99 6,17 6,85 8,22

v(%) 4,75 5,68 5,97 8,03 9,41 10,77 4,87 10,67 4,61 4,61 3,45 3,98 6,54
SE(m) 6,97 7,05 1,75 3,50 3,33 1,10 1,09 1,71 1,74 1,51 1,86 2,07 2,48

M 471,95 402,74 100,79 145,45 123,97 34,50 77,71 54,98 129,22 108,72 185,88 177,25 130,69
7-9 S 17,62 17,29 7,76 14,94 11,61 3,49 4,32 4,70 6,19 4,32 6,63 8,15 9,34

v(%) 3,73 4,29 7,70 10,27 9,37 10,12 5,56 8,56 4,79 3,97 3,57 4,60 7,15
SE(m) 3,11 3,06 1,37 2,64 2,05 0,62 0,76 0,83 1,09 0,76 1,17 1,44 1,65

M 480,00 407,68 104,47 148,08 128,19 36,93 80,53 58,59 133,40 111,14 190,04 186,13 139,76
>10 S 16,37 15,60 10,75 14,01 13,26 3,90 4,94 6,93 5,76 4,79 6,98 8,99 12,11

v(%) 3,41 3,83 10,29 9,46 10,35 10,57 6,13 11,83 4,32 4,31 3,67 4,83 8,67
SE(m) 3,49 3,33 2,29 2,99 2,83 0,83 1,05 1,48 1,23 1,02 1,49 1,92 2,58

Total
eșan-
tion

M 473,43 402,87 101,43 146,20 124,27 35,24 78,09 55,87 129,97 109,45 186,12 179,37 132,85
S 18,51 17,99 8,86 14,00 12,48 3,81 4,86 5,99 6,53 4,68 7,56 9,61 11,33

v(%) 3,91 4,47 8,73 9,58 10,04 10,81 6,22 10,71 5,02 4,27 4,06 5,36 8,53
SE(m) 2,31 2,25 1,09 1,72 1,55 0,47 0,60 0,74 0,80 0,58 0,93 1,18 1,39

Elem: (indicatori) statistici, M: media, s: abaterea standard, v: coeficientul de variație, SE(m): eroarea standard a mediei de sondaj (±)

Tab. 6. Indicii distribuției elementelor feței ventrale și occipitale (media aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variație (%) și 
eroarea standard a mediilor)

Vârsta
(ani) E P-B P-O St-B St-P Mol-P Pm-P Pm-Pd M-M Ot-Ot Con-Con Op-O

4-6

M 411,61 442,33 149,27 265,00 196,51 147,43 120,66 120,38 141,25 80,20 63,19
s 18,39 19,53 7,92 14,81 6,26 8,44 8,46 5,30 6,57 2,74 4,18

v(%) 4,47 4,41 5,31 5,59 3,19 5,73 7,01 4,40 4,65 3,42 6,61
SE(m) 6,13 6,51 2,64 4,94 2,09 2,81 2,68 1,68 2,08 0,87 1,32
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Vârsta
(ani) E P-B P-O St-B St-P Mol-P Pm-P Pm-Pd M-M Ot-Ot Con-Con Op-O

7-9

M 426,17 458,99 154,69 270,63 199,47 149,76 117,87 121,64 148,75 78,87 64,81
s 13,59 22,53 10,78 13,25 7,67 7,69 3,94 7,27 7,22 3,56 4,12

v(%) 3,19 4,91 6,97 4,89 3,84 5,14 3,34 5,98 4,85 4,52 6,36
SE(m) 2,48 4,11 1,97 2,42 1,40 1,40 0,72 1,33 1,32 0,64 0,74

>10

M 429,42 460,32 160,01 275,82 199,15 154,71 113,67 121,31 151,13 80,78 65,41
s 16,42 17,11 13,13 11,86 13,24 7,83 6,05 8,69 8,73 3,08 8,39

v(%) 3,82 3,72 8,21 4,30 6,65 5,06 5,33 7,16 5,78 3,82 12,83
SE(m) 3,58 3,73 2,87 2,53 2,82 1,67 1,29 1,85 1,86 0,67 1,83

Total eșan-
tion

M 425,12 456,96 155,63 271,65 198,93 151,18 116,84 121,33 148,39 79,75 64,75
s 16,22 20,96 11,70 13,30 9,77 8,20 6,06 7,42 8,26 3,35 5,90

v(%) 3,81 4,59 7,52 4,89 4,91 5,42 5,19 6,12 5,57 4,20 9,12
SE(m) 2,09 2,71 1,50 1,69 1,24 1,04 0,76 0,94 1,04 0,43 0,76
Elem: indicatori statistici, M: media, s: abaterea standard, v: coeficientul de variație, SE(m): eroarea standard a mediei de sondaj (±)

Tab. 7. Indicii distribuției elementelor feței laterale (media 
aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variație (%) și 

eroarea standard a mediilor)

Vârsta (ani) E St-N Sph-Br Zl-P Zl-Op

4-6

M 102,17 105,70 217,95 141,25
s 5,56 4,61 8,24 6,57

v(%) 5,44 4,36 3,78 4,65
SE(m) 1,76 1,46 2,48 2,08

7-9

M 105,62 108,33 221,45 148,75
s 5,92 4,92 12,03 7,34

v(%) 5,60 4,54 5,43 4,93
SE(m) 1,06 0,88 2,31 1,36

>10

M 110,05 112,49 281,70 224,89
s 5,43 4,78 10,97 8,69

v(%) 4,93 4,25 3,89 3,86
SE(m) 1,16 1,02 2,34 1,85

Vârsta (ani) E St-N Sph-Br Zl-P Zl-Op

Total
eșan-
tion

M 106,62 109,37 279,03 222,01
s 6,27 5,36 12,33 13,10

v(%) 5,88 4,90 4,42 5,90
SE(m) 0,78 0,67 1,54 1,61

Elem: indicatori statistici, M: media, s: abaterea standard, v: coeficientul de 
variație, SE(m): eroarea standard a mediei de sondaj (±)

Examinarea semnificației dintre mediile celor trei 
grupuri s-a realizat utilizând testul t pentru o probabilitate 
de transgresiune α = 0,05%. Omogenitatea varianțelor 
s-a testat cu ajutorul testului Levene. Au rezultat astfel 
trei grupuri de analiză: grupul 1-2, grupul 1-3 și grupul 
2-3. În tabelul 8 sunt prezentate rezultatele testului t 
și ale testului Levene pentru elementele feței dorsale 
analizate, fiind înscrise doar rezultatele semnificative.

Tab. 8. Rezultatele testului t și ale testului Levene pentru fața dorsală

Var M
gr 1

M
gr 2

Test
t

Test
Levene

M
gr 1

M
gr 3

Test
t

Test
Levene

M
gr 2

M
gr 3

Test
t

Test 
Levene

Mo-Mo 74,3182 77,7062 - 2,3318 3,0045 74,3182 80,5273 - 3,6936 1,6930 77,7062 80,5273 - 2,2256 0,0053
Zy-Zy 178,9636 185,8848 - 3,0482 0,5388 178,9636 190,0364 - 4,4547 0,6315 185,8848 190,0364 - 2,2274 0,0343
P-Op - - - - 463,70 480,0455 - 2,3419 2,3928 - - - -
P-Br - - - - 392,72 407,6773 -2,1933 4,7286 - - - -

Op-Br - - - - 97,2455 104,4727 - 2,0729 5,8487 - - - -
N-Ns - - - - 117,3364 128,1864 - 2,3339 0,0885 - - - -
Ni-Ni - - - - 34,0000 36,9318 - 2,0747 0,1539 34,5031 36,9318 - 2,3937 0,4364

Nm-Nm - - - - 53,0091 58,5864 - 2,3062 0,3273 54,9813 58,5864 - 2,2796 2,8477
Fs-Fs - - - - 125,3455 133,4000 - 3,7830 0,0296 129,2242 133,4000 - 2,5191 0,2598

Ect-Ect - - - - 172,2091 186,1318 - 4,5101 0,3839 177,2515 186,1318 - 3,7998 0,1724
Da-Da - - - - 125,5273 139,7591 - 3,5013 1,3289 130,6879 139,7591 - 3,1312 2,6867

Var: variabila

Din analiza datelor din tabelul 8 se pot contura următoarele 
aspecte:
 » pentru elementele Mo-Mo și Zy-Zy, respectiv lățimea 

oaselor maxilare și lățimea craniului la nivel orbital, există 
diferențe semnificative ale mediilor pentru toate cele trei 
grupuri de analiză; altfel spus, cele două elemente pot 
fi considerate ca fiind semnificative în ceea ce privește 
diferențierea vârstei pentru toate cele trei clase de vârstă;

 » în ceea ce privește elementele P-Op, P-Br, Op-Br, 
N-Ns, diferențe semnificative prezintă doar grupul 1 
și grupul 3; având în vedere rolul acestor elemente în 
arhitectura cranială, se poate concluziona că acestea 
pot fi luate în considerare atunci când se analizează 

exemplare a căror vârstă diferă semnificativ respectiv, 
4-6 ani, 10 ani și peste;

 » elementele Ni-Ni, Nm-Nm, Fs-Fs, Ect-Ect și Da-Da pot 
fi utilizate pentru diferențierea claselor de vârstă 4-6 
ani, 10 ani și peste, dar și în diferențierea claselor de 
vârstă 7-9 ani, 10 ani și peste;

 » o observație interesantă este faptul că elementele P-Op, 
P-Br, Op-Br, N-Ns nu realizează diferențe semnificative 
între clasele de vârstă apropiate respectiv, 4-6 ani, 7-9 
ani și 7-9 ani, 10 ani și peste.

În tabelul 10 sunt prezentate rezultatele testului t și ale 
testului Levene pentru elementele feței laterale, ventrale 
și occipitale.
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Tab. 9. Rezultatele testului t și testului Levene pentru fața laterală, fața ventrală și fața occipitală

Regiunea 
cranială Var M

gr 1
M

gr 2
Test

t
Test

Levene
M

gr 1
M

gr 3 Test t Test 
Levene

M
gr 2

M
gr 3 Test t Test 

Levene

Fața
laterală

Zl-P - - - - - - - - - - - -

Zl-Op - - - - 217,9500 224,8864 -2,0931 0,1123 - - - -

St-N - - - - 102,1700 110,0500 -3,7787 0,0041 105,6194 110,0500 -2,7783 0,2526

Sph-Br - - - - 105,7000 112,4909 -3,7636 0,0738 108,3323 112,4909 -3,0674 0,0569

Fața 
ventrală

P-B 411,6111 426,1667 -2,5940 2,4542 411,6111 429,4190 -2,6287 0,3179 - - - -

P-O - - - - 442,3333 460,3238 -2,5320 0,4262 - - - -

St-B - - - - 149,2700 160,0095 -2,3760 1,5180 - - - -

St-P - - - - 265,000 275,8182 -2,1460 0,1411 - - - -

Pm-P - - - - 147,433 154,7136 -2,2988 0,0362 149,7581 154,7136 -2,2938 0,0315

Pm-Pd - - - - 120,6600 113,6682 2,6701 0,3615 117,8677 113,6682 3,0613 4,7052

Fața 
occipitală Ot-Ot 141,2500 148,7484 -2,9133 0,4276 141,2500 151,1273 -3,1800 0,1934 - - - -

Analizând datele din tabelul 9 se desprind următoarele 
aspecte:
 » pentru fața laterală, elementul Zl-P nu realizează 

diferențe semnificative pentru nici unul dintre grupurile 
analizate, în schimb elementul Zl-Op realizează 
diferențe semnificative doar pentru grupul 1-3;

 » elementele St-N și Sph-N realizează diferențele 
semnificative pentru grupurile 1-3 și 2-3;

 » pentru fața ventrală, elementul Pb-B realizează 
diferențe semnificative pentru grupurile 1-2 și 1-2, 
celelalte elemente respectiv, P-O, St-B și St-P, realizează 
diferențe semnificative doar pentru grupul 1-3;

 » pentru elementele Pm-P și Pm-Pd, diferențele sunt 
semnificative doar pentru grupurile 1-3 și 2-1;

 » fața occipitală, prin elementul Ot-Ot, realizează 
diferențe semnificative pentru grupurile 1-2 și 1-3.

Pentru identificarea elementelor fețelor craniene care ar 
putea fi folosite pentru o determinare precisă a vârstei, 
a fost utilizată analiza discriminatorie care s-a efectuat 
prin metoda ”forward stepwise” pentru toate cele patru 
fețe craniene.
Analiza discriminatorie pentru fața dorsală
Au fost introduse în analiză treisprezece variabile 
din care au fost alese doar trei variabile cu putere 
discriminatorie (tab. 10).

Tab. 10. Analiza discriminatorie pentru fața dorsală

N=64

Nr. variabile în model: 3, grupuri de vârstă: 3,
Wilks Lambda: 0,6331, F(6,118) =5,0490, p<0,0001

Wilks
Lambda

Partial
Lambda F-2,59 p nivel Tole-ranță 1-Tole-

ranță

Ect-Ect 0,7014 0,9026 3,1808 0,0487 0,4462 0,5537

Zy-Zy 0,6805 0,9303 2,2092 0,1187 0,4118 0,5881

Da-Da 0,6711 0,9434 1,7682 0,1795 0,7245 0,2754

Din cele trei variabile alese în model, se poate observa 
că doar una singură este semnificativă respectiv, lățimea 
craniului în spatele arcului orbital.

Root 1 vs. Root 2
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 G_3:3-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Root 1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

R
oo

t 2

Fig.4 . Diagrama scorului canonic pentru fața dorsală

Tab. 11. Clasificarea observată și predicția probabilă pentru fața 
dorsală

Grup Procent
corect

Gr 1
p= 0,1562

Gr 2
p= 0,5000

Gr 3
p=0,3437

Grup 1 9,0909 1 10 0
Grup 2 78,7878 2 26 5
Grup 3 54,5454 1 9 12
Total 59,0909 4 45 17

Din analiza datelor din tabelul 11 se constată ca grupul 1 
respectiv, 4-6 ani, a fost clasificat corect doar în proporție 
de 9,0909%, 10 exemplare fiind clasificate ca aparținând 
grupului 2 respectiv, 7-9 ani, și doar un singur exemplar 
fiind inclus în grupul 1 respectiv, 4-6 ani. Grupul 2 a fost 
clasificat corect în proporție de 78,7878%, 2 exemplare 
fiind clasificate în grupul 1 și 5 în grupul 3. Grupul 3 a fost 
clasificat corect în proporție de 54,5454%, 1 exemplar 
fiind inclus în grupul 1 și 9 în grupul 2.
Per total fața dorsală, clasificarea corectă probabilă a 
fost de 59,0909%.
Analiza discriminatorie pentru fața laterală
Au fost introduse în analiză patru variabile din care au 
fost alese doar două variabile cu putere discriminatorie 
(tab. 12).
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Tab. 12. Analiza discriminatorie pentru fața laterală

N=62

Nr. variabile în model: 2, grupuri de vârstă: 3,
Wilks Lambda: 0,7064, F(4,116) =5,5025, p<0,0004

Wilks
Lambda

Partial
Lambda F-2,58 p nivel Tole-

ranță
1-Tole-
ranță

St-N 0,8044 0,8782 4,0202 0,0231 0,6927 0,0372
Sph-Br 0,8003 0,8826 3,8546 0,0268 0,9627 0,0372

Din cele două variabile alese în model, se poate observa 
că ambele sunt semnificative respectiv, înălțimea 
viscerocraniului (St-N) și înălțimea neurocraniului (Sph-Br).

Root 1 vs. Root 2
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Fig 5. Diagrama scorului canonic pentru fața laterală

Tab. 13. Clasificarea observată și predicția probabilă pentru fața laterală

Grup Procent
corect

Gr 1
p= 0,1451

Gr 2
p= 0,5000

Gr 3
p=0,3438

Grup 1 0,0000 0 10 0

Grup 2 83,8709 0 26 5

Grup 3 45,4545 0 12 10

Total 57,1428 0 48 15

Din analiza datelor din tabelul 13 se constată ca grupul 
1 (4-6 ani) nu a fost clasificat corect, 10 exemplare fiind 
clasificate ca aparținând grupului 2 respectiv (7-9 ani). 
Grupul 2 a fost clasificat corect în proporție de 83,8709%, 
26 exemplare fiind clasificate în grupul 2 și 5 în grupul 3. 
Grupul 3 a fost clasificat corect în proporție de 45,4545%, 
12 exemplare fiind incluse în grupul 2 și 10 în grupul 3.
Per total fața laterală, clasificarea corectă probabilă a 
fost de 57,1428%.
Analiza discriminatorie pentru fața ventrală
Au fost introduse în analiză opt variabile din care au fost 
alese doar cinci variabile cu putere discriminatorie (tab. 14).

Tab. 14. Analiza discriminatorie pentru fața ventrală

N=59

Nr. variabile în model: 5, grupuri de vârstă: 3,
Wilks Lambda: 0,5991, F(10,104) =3,0363, p<0,0021

Wilks
Lambda

Partial
Lambda F-2,58 p nivel Tole-

ranță
1-Tole-
ranță

P-B 0,6621 0,9047 2,7374 0,0740 0,2599 0,7400
Pm-Pd 0,6869 0,8721 3,8124 0,0285 0,8762 0,1237

St-B 0,6853 0,8741 3,7434 0,0302 0,7231 0,2768
Pm-P 0,6292 0,9521 1,3078 0,2791 0,4596 0,5403
Mol-P 0,6231 0,9614 1,0425 0,3598 0,2872 0,7127

Din cele cinci variabile alese în model, se poate observa 
că doar două sunt semnificative respectiv, lungimea 
dinților maxilarului superior (Pm-Pd) și lungimea bazei 
craniului de la posteriorul palatului dur la marginea 
anterioară a lui foramen magnum (St-B).

Root 1 vs. Root 2
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Fig. 6. Diagrama scorului canonic pentru fața ventrală

Tab. 15. Clasificarea observată și predicția probabilă pentru fața ventrală

Grup Procent
corect

Gr 1
p= 0,1525

Gr 2
p= 0,5084

Gr 3
p=0,3389

Grup 1 44,4444 4 4 1
Grup 2 80,0000 1 24 5
Grup 3 52,3809 0 10 11
Total 65,0000 5 38 17

Din analiza datelor din tabelul 15 se constată ca grupul 1 
(4-6 ani) a fost clasificat corect în proporție de 44,4444%, 
4 exemplare fiind clasificate ca aparținând grupului 2 
(7-9 ani) și 1 exemplar fiind inclus în grupul 3. Grupul 2 
a fost clasificat corect în proporție de 80%, 24 exemplare 
fiind clasificate în grupul 2, 5 în grupul 3 și 1 în grupul 1. 
Grupul 3 a fost clasificat corect în proporție de 52,3809%, 
10 exemplare fiind incluse în grupul 2 și 11 în grupul 3.
Per total fața ventrală, clasificarea corectă probabilă a 
fost de 65,00%.
Analiza discriminatorie pentru fața occipitală
Au fost introduse în analiză două variabile din care 
ambele variabile au putere discriminatorie (tabelul 16).

Tab. 16. Analiza discriminatorie pentru fața occipitală

N=61

Nr. variabile în model: 2, grupuri de vârstă:
3, Wilks Lambda: 0,7334, F(4,114) =4,7775 p<0,0013

Wilks
Lambda

Partial
Lambda F-2,58 p nivel Tole-

ranță
1-Tole-
ranță

Ot-Ot 0,9208 0,7965 7,2807 0,0015 0,8373 0,1626
Con-Con 0,8262 0,8877 3,6051 0,0335 0,8373 0,1626

Din cele două variabile alese în model, se poate observa 
că ambele sunt semnificative respectiv, lățimea oaselor 
occipitale (Ot-Ot) și lățimea maximă a condililor 
occipitali (Con-Con).

Root 1 vs. Root 2
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 G_3:3-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Fig. 7. Diagrama scorului canonic pentru fața occipitală
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Tab. 17. Clasificarea observată și predicția probabilă pentru fața 
occipitală

Grup Procent
corect

Gr 1
p= 0,1639

Gr 2
p= 0,5082

Gr 3
p=0,3278

Grup 1 20,0000 2 7 1
Grup 2 87,0967 1 27 3
Grup 3 30,0000 2 12 6
Total 57,3770 5 46 10

Din analiza datelor din tabelul 17 se constată că grupul 1 (4-6 
ani) a fost clasificat corect în proporție de 20%, 7 exemplare 
fiind clasificate ca aparținând grupului 2 (7-9 ani) și 1 
exemplar fiind inclus în grupul 3. Grupul 2 a fost clasificat 
corect în proporție de 87,0967%, 27 exemplare fiind 
clasificate în grupul 2, 3 în grupul 3 și 1 în grupul 1. Grupul 
3 a fost clasificat corect în proporție de 30%: 12 exemplare 
fiind incluse în grupul 2, 6 în grupul 3 și 2 în grupul 1.
Per total fața ventrală, clasificarea corectă probabilă a 
fost de 57,3770%.
Analiza discriminatorie a pus în evidență posibilele 
elemente (variabile) ale fețelor craniene ce pot fi 
utilizate pentru determinarea vârstei, integrarea lor 
într-o expresie matematică utilizând regresia multiplă.
Au fost propuse 4 modele de regresie multiplă în care 
variabila dependentă (Y) este vârsta, iar variabilele 
explicative după cum urmează:
 » fața dorsală – 3 variabile respectiv, Zy-Zy, Ect-Ect, Da-

Da, sumarul regresiei fiind explicitat în tabelul 19.

Tab. 18. Regresia multiplă pentru fața dorsală

N=66
R=0,5586, R2=0,3120, F(2,63)=14,288,

p<0,0001, Eroarea standard a estimării 0,5833
Beta ES.beta B ES.B t(63) p level

Intercept -4,7902 1,3549 -3,5352 0,0007
Ect-Ect 0,3937 0,1275 0,0283 0,0091 3,0867 0,0030
Da-Da 0,2303 0,1275 0,0140 0,0077 1,8058 0,7557

ES: eroarea standard;

Prin urmare, coeficientul parțial de regresie pentru 
variabila Da-Da fiind nesemnificativ, ecuația de regresie 
va avea următoarea formă;
Yvârsta= -4,7902 + 0,3937 XEct-Ect

 » fața laterală – 4 variabile respectiv, Zl-P, Zl-Op, St-N, 
Sph-Br, sumarul regresiei fiind explicitat în tabelul 20.

Tab. 19. Regresia multiplă pentru fața laterală

N=62
R=0,5342, R2=0,2854, F(2,59)=11,78 p<0,0005,

Eroarea standard a estimării 0,5851
Beta ES.beta B ES.B t(63) p level

Intercept -6,0936 1,7367 -3,5086 0,0008
St-N 0,3357 0,1174 0,0362 0,0126 2,8580 0,0058

Sph-Br 0,3142 0,1174 0,0405 0,0151 2,6747 0,0096
ES: eroarea standard

Au fost excluse din model două dintre variabile, forma 
regresiei în acest caz fiind:
Yvârsta= -6,0936 + 0,3357 X1 St-N + 0,3342 X2Sph-Br

 » fața ventrală – 8 variabile respectiv, P-B, P-O, St-B, St-P, 
Mol-P, Pm-P, Pm-Pd și M-M, sumarul regresiei fiind 
explicitat în tabelul 20.

Tab. 20. Regresia multiplă pentru fața ventrală

N=59
R=0,5691, R2=0,3239, F(3,55)=8,7848, p<0,0007,

Eroarea standard a estimării 0,5755
Beta ES.beta B ES.B t(63) p level

Intercept 1,1929 2,5855 0,4613 0,6463
Pm-Pd -0,3508 0,1170 -0,0395 0,0132 -2,9964 0,0040

St-B 0,3835 0,1113 0,0221 0,0064 3,4445 0,0011
Pm-P 0,1680 0,1169 0,0143 0,0099 1,4365 0,1565

Au fost excluse din model cinci variabile iar coeficientul 
parțial de regresie al variabilei Pm-P este nesemnificativ. 
Ca urmare, forma regresiei este:
Yvârsta= 1,1929 + 0,3835 X1 St-B - 0,3508 X2Pm-Pd

 » fața occipitală – 3 variabile respectiv, Ot-Ot, Con-Con și 
Op-O, sumarul regresiei fiind explicitat în tabelul 22.

Tab. 21. Regresia multiplă pentru fața occipitală

N=61
R=0,3829, R2=0,1466, F(1,59)=10,139, p<0,0023,

Eroarea standard a estimării 0,6404
Beta ES.beta B ES.B t(63) p level

Intercept -2,6030 1,4992 -1,7361 0,0877
Ot-Ot 0,3829 0,1202 0,0320 0,0100 3,1842 0,0023

Au fost excluse din model două variabile iar forma 
regresiei este:
Yvârsta= -2,6030 + 0,3829 XOt-Ot

4. Discuții și concluzii
Analiza clasică abordată prin măsurători biometrice 
utilizând șublere poate fi completată cu succes prin 
analiza formelor (landmarks) folosind programe sofware 
specifice (GeoGebra), câștigul acestor metode fiind că 
potențiale măsurători nerealizabile prin metodele 
clasice, prin conversie pot completa baza de date a 
parametrilor analizați (De Felice et al 2020).
O metodă interesantă și facilă de identificarea a sexului 
și de estimare a vârstei este analiza caninilor, luând în 
considerare 5 stadii de dezvoltare, 9 variabile metrice 
și gradul de uzură pe fața linguală și bucală a dintelui 
și aplicând metode de analiză multivariată (D’Errico 
and Vanhaeren 2002). S-au elaborat de asemenea chei 
de determinare a vârstei la femele și masculi, la cerbul 
scoțian utilizând ecuațiile de regresie simplă aplicate 
elementelor morfologice ale molarilor (Pérez-Barbería 
et al 2014). Determinarea cu precizie a vârstei este 
importantă și pentru estimarea efectelor combinate ale 
densității și sexului animalului asupra greutății corporale 
(Langvatn et al 2004). Măsurători craniometrice efectuate 
in diferite zone din Slovacia, asupra a două subspecii 
ale cerbului Cervus elaphus hippelaphus și Cervus elaphus 
montanus cu vârsta de peste 10ani, au pus în evidență 
diferențe craniale semnificative pentru lungimea 
craniului respectiv lățimea acestuia (Garaj 1995).
Analiza dentară a eșantionului a determinat formarea 
a trei grupuri distincte de vârstă respectiv, grupul 1 (4-6 
ani), grupul 2 (7-9 ani) și grupul 3 (10 ani și peste).
Analiza descriptivă a eșantionului a pus în evidență faptul 
că valorile coeficienților de variație pentru toate cele trei 
grupuri și fețe craniale sunt de sub 10%, dovedind astfel 
un grad ridicat al omogenității.
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Rezultatele testului t și ale testului Levene aplicate 
elementelor au pus în evidență semnificația diferențelor 
și omogenității varianțelor celor trei grupuri, generând 
o serie de aspecte interesante în ceea ce privește 
determinarea vârstei utilizând elementele craniale.
Analiza discriminatorie aplicată celor patru fețe craniene 
a permis alegerea elementelor cu putere discriminatorie 
în determinarea vârstei.
Analiza regresiei liniare multiple a permis generarea a 
patru ecuații de regresie liniară multiplă corespunzătoare 
fiecărei fețe craniale cu ajutorul cărora se poate 
determina vârsta utilizând elemente craniale.
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Abstract
Craniometric study on red deer (Cervus elaphus L.) population of Curvature Carpathians. Age determination 
by craniometric parameters modelling
The craniometrical study has performed on a number of 66 specimens of adult deer and has referred to a sample 
belonging to the Curvature Carpathians. The analyzed craniometric elements belong to the four cranial faces 
(dorsal face - 13 elements, lateral face - 4 elements, ventral face - 8 elements and occipital face - 3 elements). 
Determining the age using the analysis of dentin layers allowed the grouping of the sample into three age classes, 
respectively, 4-6 years, 7-9 years and over 10 years. The obtained coefficients of variation achieve values   of 5-10% 
proving the homogeneity of the sample. Using multivariate analysis methods, cranial elements have modeled and 
variables with significant discriminatory value have established to determine age. Subsequently, by analyzing the 
multiple linear regressions, the regression equations for each cranial face have generated, with the help of which 
the age can be determined using these elements, with great value in the applied hunting evaluation practice.
Keywords: Cervus elaphus, craniometry, statistical modeling, multivariate statistics, Carpathians, Romania.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

94
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capreolus L. în sud-estul Moldovei
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1. Introducere
Problema evoluţiei arealelor diferitelor mamifere, şi 
mai ales a celor cu importanţă economică cum este 
cazul căpriorului, are o importanţă deosebită, nu doar 
ştiinţifică, dar şi practică (Poll 1976, Negruţiu and 
Popescu 2006, Aulagnier et al 2010). Prezența căpriorului 
în Europa este documentată din cuaternar, când zona 
Carpatică sau est europeană a fost un refugiu important 
al speciei la nivel continental (Sommer et al 2009).
Totodată, speciile sunt într-o dinamică permanentă, 
determinată de factori diverși (habitat, hrană, schimbări 
de climă, competiție, boli etc.) care trebuie descifrați şi 
înţeleși (Bavaru et al 2007, Burbaiteė and Csányi 2009, 
Ossi 2015, Arnold et al 2018, Kiffner et al 2019, Carpio et 
al 2020). Tocmai acest aspect l-am avut şi noi în vedere la 
elaborarea lucrării de faţă.
Urmare a celor două războaie mondiale, a braconajului, 
dar şi a secetei din 1946-1947, căpriorul dispăruse de pe 
teritorii foarte întinse din ţara noastră. Ulterior, acţiunile 
de ocrotire şi repopulările realizate, au determinat 
sporirea efectivelor şi implicit extinderea arealului 
geografic al speciei. Ne propunem, în continuare, să 
exemplificăm aceste aspecte, luând în analiză un sector 
din partea sud-estică a Moldovei, inclusă azi judeţului 
Galaţi.
Urmărirea şi clarificarea acestei probleme a necesitat 
o perioadă îndelungată de investigaţie în arhivele 
instituţiilor silvice locale. Identificarea datelor a 
fost urmată de prelucrarea şi sintetizarea acestora. 
Menţionăm că, pentru această regiune, aspectul urmărit 
nu a mai fost abordat până în prezent. Datele evidenţiază, 
modul în care a crescut populaţia speciei, care, în 
aproape două decenii şi-a extins arealul, astfel încât, în 
1975, căpriorul era răspândit pe întregul teritoriu luat în 
analiză.

2. Acțiuni de sprijin în vederea sporirii 
populației
Începând din 1947-1948, ani când regiunea era în cea 
mai mare parte lipsită de căprior, instituţiile abilitate 

ale vremii (Direcţiile silvice judeţene Tecuci şi Tutova, 
iar după 1950 Direcţia regională silvică Bârlad), au luat 
măsura ocrotirii şi îngrijirii puţinelor exemplare care 
se mai păstrau în pădurile mai întinse din regiunile 
deluroase din partea nordică. Totodată, s-a interzis 
vânarea căpriorului în primii ani după război, iar în 
deceniul 1950-1960 nu s-au aprobat recoltări în această 
regiune. Concomitent s-au desfăşurat acţiuni de 
combatere a lupilor, dar şi a braconajului.
S-a început şi construirea de hrănitori şi sărării. De 
exemplu, la începutul anilor `50, numai în nordul 
judeţului, s-au realizat 13 hrănitori în pădurile: Jerdia-
Stroiu (4), Motaş (3), Talaşmani (3), Fundeanu (2) şi 
Dealu Negru (1).
Ulterior, fostele Direcţii regionale silvice Bârlad (până în 
1956) şi apoi Galaţi (1957-1967), au creat şi 4 puncte de 
repopulare artificială şi anume:
 » unul în pădurea Jerdia-Stroiu situată la nord-vest 

de satul Adam (comuna Drăguşeni), cu scopul 
împrospătării sângelui şi ridicării vitalităţii micii 
populaţii din Colinele Covurluiului. Împrejmuirea 
ţarcului a fost realizată la începutul anului 1955 de 12 
localnici (8 din satul Adam şi 4 din satul Drăguşeni), 
lemnul fiind procurat din pădurea vecină, Fundeanu. 
În primăvara anului 1955 au fost aduşi 5 iezi (1 mascul 
şi 4 femele) capturaţi în Ocolul Silvic Agnita ( jud. Sibiu). 
Aceştia s-au ţinut în ţarc 2 luni, fiind apoi lăsaţi liberi.

 » altul în pădurea Miloş, de la 20 de km nord-vest de 
Galaţi, pentru reintroducerea speciei în Câmpia 
Covurluiului. Aici, în 1958, s-au adus 7 exemplare (1 
mascul şi 6 femele);

 » un ţarc de colonizare de 100 m2 s-a construit şi în 
pădurea Furceni de la sud-vest de Tecuci, unde, în 
1959, s-au introdus 4 exemplare (1 mascul şi 3 femele); 
în 1963 s-au adus aici 7 iezi din judeţul Vrancea care 
s-au ţinut până în primăvara anului 1965 când s-au 
eliberat ;

 » în 1963-1964 s-a repopulat cu căprior fondurile de 
vânătoare Tuluceşti şi Galaţi (Popescu and Manolache, 
1973).

FA U N A
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Urmare a acţiunilor amintite, acestui mamifer și-a 
extins arealul, prin repopulare naturală, şi în alte păduri 
din zona deluroasă din nordul judeţului, apoi în câmpii 
şi lunci.

3. Cronologia extinderii arealului
Cea mai veche sursă referitoare la repartiţia acestui 
mamifer o constituie harta de răspândire a artiodactilelor 
alcătuită pentru ţara noastră de biogeograful R. 
Călinescu în anul 1930. Conform acesteia, căpriorul 
exista atunci numai în pădurile aflate pe cele mai înalte 
dealuri de la limita nordică a judeţului, în două areale: 
Adam-Bereşti (13.700 ha) şi Poiana-Buciumeni (8.000 ha). 
Astfel, teritoriul speciei deţinea doar 4,9% din suprafaţa 
judeţului.
Situaţiile din anii 1953-1956 le avem numai pentru zona 
de nord a judeţului Galaţi.
Astfel, în luna februarie 1953, în Colinele Covurluiului 
s-au numărat doar 64 de exemplare (18 masculi şi 46 
femele), în următoarele zone: Adam (27), Cerţeşti (12), 
Drăguşeni (11) şi Cruceanu (4).
În 1955 numărul lor se dublase (120), cele mai multe fiind 
în regiunea Adam (47) şi cele mai puţine lângă Cruceanu 
(7). În anul următor, creşte la 16 (5 masculi şi 11 femele) 
numărul celor din această ultimă regiune.
Cele mai vechi date exacte referitoare la răspândirea şi 
numărul exemplarelor de căprior pentru întreg judeţul 
sunt din 1957. Atunci, specia avea 2 areale mai mari şi 
3 mici, pe teritoriile a 9 localităţi. Cele mai mari erau 
în partea nordică a judeţului: unul însuma 31.800 ha 
incluzând pădurile dintre Cerţeşti-Adam-Drăguşeni-
Cruceanu (Colinele Covurluiului), iar altul (de 14.500 ha) 
fiind în zona marii păduri dintre Poiana şi Brăhăşeşti 
(Colinele Tutovei). Câteva exemplare mai erau în alte 3 
păduri: Barcea-Umbrăreşti, Pogăneşti-Suceveni şi Balta-
Munteni. În total, teritoriul ocupat de căprior cuprindea 
70500 ha ceea ce însemna numai 15,8 % din suprafaţa 
judeţului.
Existau doar 205 exemplare: 64 masculi şi 141 femele 
(tab. 1). Dintre acestea, 146 erau în Colinele Covurluiului 
şi 45 în Colinele Tutovei, iar în zona de câmpie, care 
predomină în judeţ, erau doar 14 căprioare!

Tab. 1. Localităţile cu teritorii populate de căprior în anul 1957 
(masculi/femele)

L A D Cr P Br Ce M Ba S
m/f 17/45 11/28 9/18 16/10 3/16 5/8 1/6 1/6 1/4

L: loc; A: Adam; D: Drăgușeni; Cr: Cruceanu; P: Poiana; Br: Brăhășești; Ce: 
Cerțești; M: Munteni; Ba: Barcea; S: Suceveni

Cele mai multe exemplare (62) erau în pădurile de la Adam.
În 1959, arealul se mărise la 125.400 ha, ceea ce reprezenta 
28% din teritoriul judeţului. Numărul indivizilor sporise 
la 437 (96 masculi, 341 femele). Pe unităţi de relief, 
aceasta erau repartizate astfel: Colinele Covurluiului 
(197), Colinele Tutovei (135), Câmpia Tecuciului (95), 
Câmpia Covurluiului (7) şi lunca Siretului (3). Cele mai 
multe erau în zonele Adam (75) şi Brăhăşeşti (70), iar cele 
mai puţine în pădurile: Furceni (4), Barcea (6) şi Miloş (7).

Dublându-se numărul indivizilor între 1957 şi 1959, prin 
migrare, aceştia ajunseseră în noi locuri: Iveşti (dinspre 
Barcea), Jorăşti-Balinteşti (dinspre zona Drăguşeni-
Cruceanu), Tălpigi-Ghidigeni (dinspre pădurea Balta-
Munteni), chiar şi în lunca Siretului (în pădurea numită 

“Căprioara” nu departe de Independenţa).
În 1964 căpriorul era răspândit pe 184.300 ha (41,3% din 
suprafaţă), populaţia fiind de 1567 de exemplare, din 
care: 554 masculi şi 1013 femele. Cele mai multe erau 
lângă Buciumeni (220), Negrileşti (130) şi Cerţeşti (129). 
Atunci, specia a fost semnalată în noi zone: Tg. Bujor, 
Tuluceşti, Rediu, Hanu Conachi, Gohor.
În anul următor, arealul acestui mamifer se extinsese 
pe mai mult de jumătate (52,8%) din suprafaţa judeţului 
(236.000 ha). S-au raportat 1628 de exemplare (547 
masculi şi 1081 femele). Cele mai multe erau în zonele 
Buciumeni (250), Negrileşti (170) şi Cerţeşti (147), iar 
cele mai puţine la Băneasa (3 masculi şi 2 femele). Se 
constată atunci primele exemplare în lunca Siretului la 
Nămoloasa.
Repartiţia pe unităţi geomorfologice indica: 514 indivizi 
în Colinele Covurluiului, 502 în Câmpia Tecuciului, 270 
în Colinele Tutovei, 141 în Câmpia Covurluiului şi 140 în 
zonele de luncă.
Populaţia creşte în 1966 la 1996 exemplare - 682 masculi 
şi 1314 femele. Cele mai multe erau la Buciumeni (270), 
Negrileşti (180) şi Ghidigeni (150).
În 1967 se înregistrează o nouă creştere a arealului 
speciei, deţinând 65% din teritoriul analizat (290.100 ha). 
Acum se observă primele exemplare în lunca Prutului 
dintre Vlădeşti şi Şiviţa, dar şi în pădurile Bălţatu (lângă 
Slobozia Conachi) şi Mogoş (lângă Scânteieşti). În judeţ 
s-au recenzat 2595 de exemplare (784 masculi şi 1811 
femele).
La nivelul anului 1969, acest mamifer se extinsese deja 
pe 82,3% din teritoriul judeţului. Lipsea de pe 79.000 
ha (17,7%) şi anume zonele: Tecuci, Călmăţui-Tudor 
Vladimirescu-Schela-Rediu, dar şi toată lunca Prutului 
de la sud de Frumuşiţa. Cele mai multe exemplare erau 
în 3 areale din:
 » lunca Bârladului la Negrileşti (225)-Ghidigeni (180);
 » Colinele Covurluiului la Adam (180)-Rădeşti (170) şi
 » Colinele Tutovei la Buciumeni (180)-Nicoreşti (170).

Este primul an când se constată căprior pe câmpurile 
dintre Cudalbi-Valea Mărului şi Matca (36 exemplare), 
dar şi în lunca Prutului la est de Frumuşiţa (20).
Populaţia totală era de 3015 exemplare, din care: 1176 
masculi şi 1839 femele. Iată şi distribuţia pe unităţi 
geomorfologice: 1169 în Colinele Covurluiului, 574 
în Câmpia Tecuciului, 496 în zonele de luncă, 470 în 
Colinele Tutovei şi 306 în Câmpia Covurluiului.
În 1970 s-au înregistrat scăderi datorită inundaţiilor 
Siretului care a afectat efectivele (numai în aval de 
Nămoloasa găsindu-se înecate 97 de căpriori). În 1971 
erau 3026 exemplare (1013 masculi şi 2013 femele).
Din 1973 specia şi-a extins arealul pe 87,3% din suprafaţa 
judeţului. Nu se întâlnea încă pe 56.800 ha (12,7% din 
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teritoriu) în zonele: Tecuci, Galaţi, Călmăţui, sud de 
Rediu şi Independenţa-Tudor Vladimirescu. Erau 3529 
exemplare - 1212 masculi şi 2317 femele.
Cele mai mari nuclee populaţionale erau la: Rădeşti 
(239), Buciumeni (225), Cerţeşti (218) şi Condrea (213).
Din acel an se observă primii căpriori pe teritoriul 
comunei Schela din sudul judeţului (8 masculi şi 17 
femele). Se măriseră efectivele în zonele Tg. Bujor şi 
Tuluceşti (la circa 95-100 de indivizi fiecare), Mogoş şi 
Lieşti (circa 75 indivizi fiecare) şi Bălţatu (peste 50).
Iată şi distribuţia pe unităţi geomorfologice: 1411 în Colinele 
Covurluiului, 861 în lunci, 617 în Câmpia Tecuciului, 325 în 
Câmpia Covurluiului şi 315 în Colinele Tutovei.
În 1974 cele mai multe exemplare erau în zonele: 
Rădeşti (264), Cerţeşti (244), Buciumeni (240) şi Condrea 
(225), iar cele mai puţine pe câmpurile din apropierea 
Galaţiului (doar 4 masculi şi 6 femele).
În anul 1975 s-a constatat că specia “ocupase” şi ultimile 
areale în care lipsea: Tecuci, bazinul Călmăţuiului, nord 
de Tudor Vladimirescu şi sud-vest de Rediu. Astfel, din 
acel an, căpriorul este răspândit pe întreg teritoriul 
judeţului.
Populaţia totaliza atunci 3646 de indivizi (1453 masculi şi 
2193 femele). Cele mai mari nuclee populaţionale erau în 3 
zone: Cerţeşti – 267, Rădeşti – 248 şi Condrea – 240. Cei mai 
puţini s-au observat pe câmpurile cultivate de la Tecuci (4 
masculi şi 10 femele) şi Cudalbi (8 masculi şi 14 femele).

4. Concluzii
Căpriorul este o specie semnificativă pentru regiunile 
joase, aşa cum este şi judeţul Galaţi. Datorită antropizării 
îndelungate şi intense a teritoriului analizat, arealul 
căpriorului s-a diminuat şi s-a fragmentat continuu, 
astfel că, în anul 1930, teritoriul ocupat de acesta era 
reprezentat de numai două mici sectoare, care deţineau 
abia 4,9% din suprafaţa judeţului. După perioada 
grea a celui de-al Doilea Război Mondial şi a primilor 
ani postbelici, s-au luat măsuri în vederea creşterii 
efectivului de căprior, prin ocrotirea şi îngrijirea 
puţinelor exemplare care se mai păstrau în pădurile 
din nordul judeţului, dar şi prin crearea a 4 puncte de 
colonizare a speciei (din care unul pentru împrospătare 
de sânge şi revigorarea unei populaţii restrânse).
Astfel, dacă în 1957, teritoriul ocupat de acest mamifer 
reprezenta 15,8% din suprafaţa judeţului, după alţi doi 
ani era de 28%, în 1969 ajunsese la 82,3%, în 1973 la 
87,3%, pentru ca în anul 1975 specia să devină răspândită 
în tot judeţul (tab. 2), situaţie care s-a menţinut, apoi, 
câteva decenii. Direcţia generală de extindere naturală 
a speciei a fost de la nord spre sud şi dinspre regiunile 
deluroase spre cele de câmpie şi apoi în lunci.

Tab. 2. Creşterea suprafeţelor ocupate de căprior şi a ponderii 
acestora din suprafaţa judeţului Galați

An 1930 1957 1959 1964 1965 1967 1969 1973 1975
mii
ha 14,5 70,5 125,4 184,3 236 290,1 367,6 389,6 446,6

% 4,9 15,8 28,0 41,3 52,8 65,0 82,3 87,3 100

Extinderea arealului a fost urmarea sporului populaţional 
(tab. 3), acesta înregistrând o creştere de 17,8 de ori într-
un interval de numai 18 ani.

Tab. 3. Sporul populaţiei de căprior (exemplare)

An 1957 1959 1964 1965 1966 1967 1969 1971 1973 1975
Ex 205 437 1567 1628 1996 2595 3015 3026 3529 3646

Această analiză aplicată la sud-estul Moldovei, nu este 
decât un exemplu ce relevă preocupările susţinute, care 
au existat în perioada 1950-1980, referitoare la creşterea 
efectivului de căprior din România.
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Abstract
Expanding the area of roe deer (Capreolus capreolus L.) in southeastern Moldavia (Romania)
Roe deer (Capreolus capreolus L.) is a representative species for the lowlands of Romania, as is the Galaţi County 
(southeastern Moldavia). Due to the long and intense anthropization of this territory, its habitat diminished and 
fragmented continuously, so that, in 1930, the occupied territory of this specie was only of 4.9% of the total county 
area. After the Second World War, in the first post-war years, measures were taken to increase the number of roe 
deer, by protecting and caring for the few specimens that were still preserved in the forests of the northern parts 
of the county, but also by creating four enclosures for colonization of the specie. In response to these measures, 
the distribution area of the roe deer increased continuously from 15.8% in 1957 to 28.0% in 1959, 82.3% in 1969 
and 87.3% in 1973. In 1975 the species becames widespread throughout the entire county. The general direction 
of the natural spatial extension of the species was from north to south, from the hilly regions towards the plains 
and then in the meadows. At the same time, the population of this mammal increased significantly from 205 in 
1957 to over 3,600 in 1975.
Keywords: roe deer, population, spatial distribution, Galaţi County, Romania.
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FA U N A

Vânatoarea de la Piciorul Bârsanului
Ioan Micu1

1 ProUrsus

În această povestioară, este vorba despre o vânătoare la 
cerbi ce a avut loc înainte de anul 1989, pe timpul aşa-
numitei ,,dictaturi ceauşiste”. Acţiunea a fost organizată 
pentru Nicolae Ceauşescu, şeful de atunci al statului 
român, care agrea vânătoarea în zona montană şi 
căruia îi plăcea, mai ales toamna, la boncănitul cerbilor. 
Prefera vânătoarea la munte, în ciuda faptului că starea 
lui de sănătate nu era favorabilă unui asemenea efort. 
De multe ori, probabil atunci când nu se simţea prea 
bine, dar totuşi dorea să vâneze, era însoţit de medicul 
lui privat. Medicul ştia el ce ştia, întrucât tot timpul ne 
atrăgea atenţia să nu-l supunem la efort fizic prea mare, 
deoarece în ciuda aparenţelor, este un om în vârstă şi 
care suferea de multe boli.
Locul în care s-a desfăşurat vânătoarea se numeşte 
Piciorul Bârsanului. Locuitorii din zona montană a 
judeţului Harghita denumesc picior sau colţ o formă de 
relief reprezentată de o culme mai scurtă, cuprinsă între 
două văi sau viroage. Acea formă de relief, a fost botezată 
de către localnici Piciorul Bârsanului, întrucât pe acolo, 
acum mai bine de 3-4 decenii, a sălăşluit cu stâna şi și-a 
păşunat turma, un cioban, care era originar din judeţul 
Covasna. Păstorilor de turme veniţi în secuime din Ţara 
Bârsei sau din apropierea acelui ţinut, secuii nu le mai 
spuneau ciobani ci bârsani (berszán). Se pare că pentru 
locuitorii din această parte a ţinutului secuiesc, cuvântul 
bârsan era sinonim cu cioban.
Piciorul Bârsanului este o culme mai lată, mai aplatizată, 
ce porneşte din platoul alpin al munţilor Harghita-
Mădăraş şi coboară spre valea pârâului Ivo. Acest pârâu 
de munte Ivo, este după râul Liban, al doilea afluent de 
pe versantul stâng al Târnavei Mari.
Bârsanul, adică ciobanul de la care se trăgea numele 
locului, de mult nu mai venea cu turma pe acolo, dar a 
lăsat în urma lui nişte vestigii deosebit de originale şi 
mai ales interesante. Poate tocmai acesta a fost motivul 
care i-a determinat pe secui să numească locul respectiv 
piciorul sau colţul bârsanului (berszánsorok). Vegetaţia 
forestieră din partea de amonte a culmii bârsanului era 
formată dintr-o pădure rară de molizi de mare altitudine 
cu trunchiuri scurte şi groase, datorită condiţiilor 
vitrege de vegetaţie. În rariştea dintre molizi erau 
numeroşi bolovani de mari dimensiuni care primiseră 
forme mai mult sau mai puţin sferice sau ovale, datorită 
intemperiilor care îi rotunjiseră prin erodare în decursul 

vremurilor. Printre molizi şi bolovani, şerpuia un drum 
de munte care urca spre golul alpin. Pe bolovanii de pe 
stânga şi dreapta drumului, printre care cu greu putea 
înainta o căruţă, ciobanul, adică bârsanul, în decursul 
numeroaselor veri pe care le petrecuse cu animalele 
pe munte, inscripţionase diferite texte religioase. Erau 
scrise prin dăltuire pe piatră câteva citate biblice precum 
şi rugăciuni, prin care autorul mulţumea lui Dumnezeu 
şi Maicii Domnului pentru toate binefacerile acordate 
şi cerea de la Divinitate protecţie pentru el şi turma lui. 
Din loc în loc, erau introduse în mici firide cioplite în 
piatră şi icoane pictate pe sticlă reprezentând pe Maica 
Domnului şi pe Mâtuitorul nostru Iisus Hristos.
Am făcut această mică digresiune, pentru ca prezumtivii 
cititori să înţeleagă cât mai bine contextul în care a avut 
loc evenimentul ce urmează a fi relatat. În continuare, 
cu riscul de a plictisi pe cei ce sunt familiarizaţi 
cu vânătoarea şi mai ales cu vânătoarea toamna la 
boncănitul cerbilor, voi mai face câteva precizări şi 
consideraţii de specialitate pentru cei neavizaţi.
Locul în care urma să fie vânătoarea, aşa cum am mai 
menţionat, se afla tocmai pe Piciorul Bârsanului. În 
acest loc reuşise să se impună ca stăpân în perioada 
boncănitului şi să-şi delimiteze un teritoriu propriu, un 
cerb care prin vigoarea lui devenise exemplarul dominant 
al locului. Cerbul respectiv, pentru care fusese invitat 
Ceauşescu, era un exemplar foarte puternic cu un trofeu 
de peste 10 kg şi care avea în jurul lui în permanenţă 7-8 
ciute. Acest cerb era exemplarul dominant al locului de 
boncănit şi, prin comportamentul lui autoritar, stăpânea 
împreună cu cârdul său de ciute, peste o sută de hectare 
de fond cinegetic. Am folosit termenul de fond cinegetic 
(preluat din ultima ediţie a legii vânătorii) şi nu cel uzual 
şi consacrat de fond de vânătoare, doar pentru a fi la pas 
cu moda terminologiei de specialitate, impusă de unii 
revizionişti ai legislaţiei din domeniu.
Pentru a clarifica până la capăt lucrurile legate de 
legislaţie şi a nu le lăsa lămurite doar pe jumătate, 
vom mai face următoarea precizare: cei care au iniţiat 
înlocuirea termenului de fond de vânătoare cu cel de 
fond cinegetic, în legea vânătorii, s-au gândit probabil că, 
prin această stratagemă, vor reuşi să apere activitatea 
de vânătoare de acuzaţiile unor ONG-uri care au ca 
hobby protecţia faunei sălbatice. Aceste organizaţii, de 
regulă, sunt foarte agresive şi caută să inducă ideea 
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cum că fondurile de vânătoare sunt nişte terenuri în 
care se practică masacrarea animalelor sălbatice, cu 
cruzime şi fără discernământ. Gândirea celor ce au 
iniţiat modificarea respectivă din legea vânătorii a fost, 
probabil, aceea că, dacă se schimbă denumirea din fond 
de vânătoare în cea de fond cinegetic, lumea va crede 
că s-a schimbat şi scopul activităţii. Cu alte cuvinte 
omul de rând ar trebui să înţeleagă că pe aceste terenuri, 
conform celor consemnate în legea revizuită a vânătorii, 
nu se mai face vânătoare, ci probabil … ,,cinegetică”. 
Ce-o fi însemnând asta? Vom încerca să clarificăm ce 
este cinegetica şi ce este vânătoarea.
Sensul lingvistic al termenilor vânătoare şi cinegetică, 
respectiv faptul că acestea nu sunt sinonime, a fost 
clarificat de regretatul om de ştiinţă cercetătorul dr. doc. 
Horea Almăşan, unul dintre cei mai de seamă ctitori ai 
cercetării cinegetice româneşti. Conform afirmaţiilor dr. 
Almăşan, cinegetica este activitatea care are ca obiect 
cercetarea ştiinţifică a animalelor sălbatice de interes 
vânătoresc şi a habitatelor acestora. Vânătoarea, după 
acelaşi cercetător, este activitatea ancestrală care are 
ca obiect de preocupare doar recoltarea şi valorificarea 
animalelor sălbatice prin practicarea aşa-zisului sport 
cu arma de vânătoare.
Conceptul de cinegetician, dar cu un sens mai larg, se 
regăseşte sub denumirea de cercetător de tip vânător şi 
în domeniul etologiei, în concepţia lui Konrad Lorenz şi 
Niko Tinbergen, cei doi corifei ai etologiei. Cercetătorii 
din acest domeniu sunt de două feluri: etologul de tip 
vânător, care studiază animalele în libertate şi cel de 
tip agricultor care studiază animalele în captivitate. De 
fapt şi cei doi oameni de ştiinţă, deţinători ai premiului 
Nobel pentru fiziologie și medicină, au făcut parte la 
timpul lor, fiecare din câte o categorie de cercetători ai 
acestui domeniu; Konrad Lorencz fiind considerat, în 
principiu, etolog de tip agricultor, iar Niko Tinbergen 
drept etolog de tip vânător. Am putea spune despre N. 
Tinbergen, care în fotografiile sale reprezentative, apare 
cu nelipsitul său binoclu, cu care urmărea în teren 
animalele din fauna sălbatică, că ar fi fost un redutabil 
cinegetician.
Dar, să revenim la tema anunţată, adică vânătoarea de 
la Piciorul sau Colţul Bârsanului. De obicei în fiecare 
toamnă, Nicolae Ceauşescu, şeful statului, era invitat 
la boncănit în juderţul Harghita. Munţii Harghitei erau 
recunoscuţi ca având unele dintre cele mai favorabile 
zone destinate practicării vânătorii la cerb comun în 
timpul boncănitului. Organizarea unei astfel de acţiuni 
nu era simplă, întrucât implica numeroase riscuri, pe 
lângă cel al unui eşec din punct de vedere al rezultatului 
vânătorii. În cazul unui asemenea eşec, şefului statului 
frustat fiind, în furia lui putea constata numeroase 
nereguli, care de altfel , în alte condiţii, puteau trece fără 
a fi remarcate. În asemenean situaţii, se trimiteau la faţa 
locului comisii de verificare a celor observate. Comisiile, 
pentru a-şi arăta vrednicia, mai puteau găsi în plus şi 
alte nereguli. Controalele se finalizau întotdeauna cu 
sancţiuni care de multe ori puteau fi chiar destituiri. 
De unele nereguli, şeful se putea formaliza încă din 
elicopter sau în timpul deplasării cu maşina spre locul 
vânătorii. Cele mai multe nereguli puteau fi sesizate însă 

în fondul de vânătoare. Cu acest prilej, putea să vadă 
arbori căzuţi şi în curs de putrezire, suprafeţe de pe care 
se tăiase pădurea şi nu erau încă împădurite, plantaţii 
compromise din varii motive, precum şi alte aspecte 
care pentru el puteau fi considerate nereguli. De data 
aceasta, la problemele menţionate, se puteau adăuga şi 
cele legate de inscripţiile religioase de pe pietrele din 
preajma drumului pe care urma să se facă deplasarea în 
timpul vânătorii.
Frica de a fi văzute acele inscripţii cu caracter religios, 
s-ar putea ca astăzi în contextul de libertate democratică 
în care trăim, să nu poată fi înţeleasă. Însă, în contextul 
regimului totalitar al acelor vremuri, în care liderii 
societăţii respingeau religia, ateismul făcând parte din 
doctrina partidului communist, era posibil ca inscripţiile 
să devină o mare problemă.
Vânătoarea cu şeful statului, în principiu, era 
considerată ca fiind o acţiune oficială, un fel de vizită de 
lucru, motiv pentru care la acţiune lua parte şi liderul 
local al partidului unic. Nu am înţeles, niciodată, dacă 
participarea liderului local al judeţului, la vânătorile 
lui Ceauşescu, era parte a unui protocol sau era 
doar o iniţiativă personală a aceluia. În calitatea lui 
de gazdă, acesta trebuia să fie foarte bine informat 
asupra problemelor ce puteau să apară în teren pe 
parcursul vizitei. Din acest motiv, în prealabil, trebuia 
să se deplaseze în teren pentru a face o recunoaştere a 
situaţiei. În acest caz, când a venit pe teren şi a văzut 
inscripţiile de pe bolovani, a rămas foarte contrariat şi 
a spus că trebuie să găsim o altă alternativă pentru a se 
evita deplasarea cu şeful statului prin locul respectiv. 
Am încercat să-i explic că este foarte greu de realizat 
acest lucru deziderat, întrucât pietrele cu inscripţiile 
erau tocmai în mijlocul locului de boncănit. În acelaşi 
timp mi-am exprimat părerea că şeful statului nu pare 
să fie chiar aşa adversar al religiei întrucât ambii părinţi 
şi i-a îngropat cu serviciu religios săvârşit de un sobor 
de preoţi. Eram conştient însă şi eu, că în atare situaţie, 
şeful putea să reacţioneze diferit, interpretând gestul 
nostru firesc ca fiind o provocare şi că intenţionat l-am 
dus prin locul acela. După cum însă se va putea vedea 
în continuare, a intervenit o întâmplare fericită, care 
a înlăturat oarecum îngrijorarea noastră. Întâmplarea 
la care ne vom referi se leagă de o fostă biserică greco-
catolică din Miercurea Ciuc care fusese abandonată 
după instaurarea comunismului şi unificarea cultului 
ortodox cu cel greco-catolic.
În acele vremuri se mai lucra la planul de sistematizare 
al oraşului reşedinţă de judeţ. Se făceau exproprieri, se 
demolau unele construcţii care intrau în perimetrul 
centrului civic sau al unor noi cartiere care urmau 
să fie construite. Șeful judeţului nostru, în persoana 
tovarăşului prim secretar, aşa cum era protocolar să-i 
spunem, fusese de curând numit în această funcţie și 
venise de puțin timp. Noul demnitar nu era familiarizat 
cu toate problemele judeţului; nemaivorbind de faptul 
că nu participase în viaţa lui la nicio vânătoare şi cu 
atât mai puţin la una cu caracter oficial. Neavând 
experienţa necesară în acest domeniu, m-a rugat să fiu 
alături de el când se va întâlni cu şeful statului la locul 
de aterizare al elicopterului şi pe parcursul derulării 
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întregii acţiuni. Prin programul de derulare al acţiunii, 
era prevăzut ca elicopterul cu care urma să vină şeful 
statului să aterizeze pe stadionul din apropierea oraşului, 
urmând ca deplasarea să se efectueze în continuare 
cu autoturismul sau, aşa cum se obişnuia a se zice, pe 
roţi. În consecinţă, la ziua şi ora stabilite împreună cu 
primul secretar al judeţului, ne-am deplasat la stadionul 
municipal unde aştepta coloana oficială ce fusese 
constituită pentru a asigura deplasarea în continuare a 
şefului statului. Cu toţii aşteptam cu îngrijorare sosirea 
elicopterului prezidenţial. În timpul aşteptării, primul 
nostru secretar îmi cerea tot felul de amănunte legate 
de cum se obişnuia să se procedeze în atare situaţii. 
I-am spus că, de obicei, eu, ca cel care cunoştea cel mai 
bine drumul, urcam în maşina care conducea coloana, 
fiind aşa cum obişnuia să se spună, antemergător. El 
putea veni tot în aceeași maşină antemergătoare, sau în 
maşină cu preşedintele dacă şeful statului îl invita. În 
treacăt fiind spus, invitaţia depindea şi de faptul dacă 
Ceauşescu era însoţit sau nu de Corbu, labradorul lui pe 
care de obicei îl lua la vânătoare.
În legătură cu dulăul preşedintelui Ceauşescu, circulau 
tot felul de zvonuri, dintre care multe puteau fi asemănate 
cu legendele. În primul rând, se zvonea că animalul 
făcea parte din Direcţia a 5-a, formaţie a securităţii 
care avea ca sarcină paza şi protecţia preşedintelui. 
Unii dintre însoţitori spuneau că Corbu era menţionat 
în statul de funcţii al direcţiei, motiv pentru care cât 
în băşcălie cât în serios ziceau că animalul are gradul 
de general. Preşedintele ţinea foarte mult la câinele 
său, acordându-i de multe ori încredere şi consideraţie 
mai mare decât multora dintre colaboratorii săi. Corbu, 
ca toţi câinii, avea şi el unele simpatii sau antipatii 
legate de oamenii cu care venea în contact sau pur şi 
simplu se apropiau mai mult de el. Pe unii îi lătra, la 
alţii mârâia, iar la unii dădea din coadă. I-am auzit pe 
băieţii din escortă discutând despre faptul că Nicolae 
Ceauşescu, dar mai ales soţia lui, Elena, erau foarte 
atenţi la reacţiile câinelui faţă de colaboratorii care în 
mod firesc se apropiau de ei din diverse motive. Cei faţă 
de care câinele avea reacţii ostile erau consideraţi de 
către cei doi conducătorii ca fiind oameni periculoși faţă 
de care trebuiau să acorde o atenţie mărită cu privire la 
loialitate şi sinceritatea lor. Corbu devenise din aproape 
în aproape un fel de inspector de cadre sau de personal 
care putea promova sau îndepărta prin atitudinea lui pe 
unii dintre colaboratorii celor doi conducători.
În timp ce discutam cu primul secretar, a venit şoferul lui 
şi i-a raportat că s-a anunţat prin staţia de radiotelefonie 
a maşinii că elicopterul prezidenţial urmează să 
aterizeze în câteva minute. Imediat la orizont a şi apărut 
silueta elicopterului şi a început să se audă şi uruitul din 
ce în ce mai puternic al motoarelor. Înainte de a ateriza, 
elicopterul s-a învârtit deasupra oraşului, apoi a coborât 
pe stadionul municipal. După ce elicea elicopterului 
a încetat să se mai rotească, Ceauşescu a coborât din 
aparat şi am constatat că era singur, fără a fi însoţit de 
labradorul lui. Asta însemna că-l va invita pe primul 
secretar să-l însoţească în maşina cu care urma să se 
facă deplasarea în teren. Ceauşescu a venit spre noi, a 
dat mâna cu primul secretar şi apoi cu mine întrebându-
mă zâmbind, destul de bine dispus, dacă totul este în 

ordine. Am raportat şi eu la fel de jovial, că da, totul 
este bine şi l-am asigurant că va reuşi să împuşte cerbul 
dorit. A întrebat apoi dacă avem timp să dăm o raită prin 
oraş să vadă cum se lucrează la planul de urbanizare 
şi în timp ce vorbea, s-a uitat la mine. Înţelegând că 
întrebarea mi-a fost adresată mie, am răspuns că da, este 
timp, dar nu putem întârzia mai mult de o jumătate de 
oră. A spus: atunci hai să ne grăbim, să urcăm în maşini 
şi să mergem. Primul secretar i-a cerut permisiunea să 
vin şi eu cu ei în maşină; a acceptat fără ezitare şi iată-ne 
făcând turul oraşului.
Ceauşescu a dorit cu prioritate să vadă unde va fi 
amplasat platoul destinat manifestărilor publice. După 
cum s-a văzut, acesta se afla amplasat între viitorul 
sediu al Consiliului Popular Judeţean şi a Comitetului 
Judeţean de Partid şi viitoarea Casă de Cultură. Pentru 
realizarea acestor obiective se demolaseră deja câteva 
clădiri printre care şi un bloc de locuinţe cu vreo trei 
etaje şi vreo 30 de apartamente şi se translatase şi o 
clădire monumentală în care se aflla sediul Băncii 
Naţionale. În maşină, Ceauşescu ocupa locul din faţă 
lângă şofer, iar primul secretar şi cu mine eram pe 
bancheta din spate. Maşina rula cu viteză redusă şi 
urma traseul pe care-l indica primul secretar. S-a trecut 
cam prin mijlocul platoului destinat manifestărilor 
populare şi primul secretar explica că în drepta se afla 
în construcţie sediul Consiliului Judeţean iar vizavi cu 
acesta se afla în construcţie Casa de Cultură. Rulând în 
continuare, i-a raportat că urma să fie construit alături 
de viitorul sediu al judeţului şi un mare hotel de trei sau 
patru stele. Pe amplasamentul viitorului hotel se afla în 
paragină, fiind părăsită de mai mulţi ani şi fosta Biserică 
de rit greco-catolic. Primul secretar a zis arătând către 
bisericuţă: Această şandrama o vom demola imediat ce 
vom primi aprobarea care este în curs de emitere; cum 
vine aprobarea o radem de aici. Ceauşescu, pe un ton 
mai ridicat, chiar puţin mai aspru, a întrebat: ”ce vreţi 
să radeţi?” şi arătând spre biserică a întrebat din nou, 

”bisericuţa asta?” Primul secretar a spus ”da, da”; iar 
Ceauşescu a replicat ferm: ”Nu demolaţi nimica; lăsati-o 
acolo”. Apoi primul secretar a mai adăugat: ”Bine, atunci 
o vom translata, căci pe acest amplasament trebuie 
construit hotelul”. Mult mai apăsat Ceauşescu a ripostat: 

”Nu ţi-am spus? Lăsaţi-o acolo, modificaţi amplasamentul 
hotelului”. Apoi a întrebat: ”Ce fel de biserică e asta?” 
Am intervenit, cerându-i permisiunea să-i dau eu câteva 
detalii în legătură cu biserica şi, mai ales, cu cel care a 
construit-o. Cunoşteam destul de bine problema, mai 
ales datorită ctitorului bisericii părintele Vlad Izidor; o 
figură pitorească, aş spune chiar legendară din perioada 
interbelică a oraşului. Biserica deşi era greco-catolică, 
nu fusese construită în stilul caracteristic acestui cult, ci 
era un fel de combinaţie între cel bizantin al elevaţiei şi 
cel clasic greco-catolic al acoperişului. Se poate spune 
că micuţa biserică fusese construită într-un stil original, 
i-am putea spune neo-bizantin.
În cel priveşte pe părintele Vlad, era considerat ca fiind 
un om deosebit, am putea spune în limbajul zilelor 
noastre ca fiind un paranormal în relaţia lui cu animalele 
sălbatice. Se spunea că era capabil să comunice cu 
jivinele pădurii pe care le iubea şi le proteja. Avea în 
gospodăria lui o adevărată fermă de animale sălbatice. 
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Printre altele avea un urs şi un mistreţ care îl însoţeau 
pretutindeni şi care îl ascultau în tot ceea ce le spunea. 
Una din legendele legate de harul părintelui relatează 
despre o întâmplare cu o pisică sălbatică. Iată pe scurt 
întâmplarea: Într-una din zile, a venit la părintele un 
secui cu un sac în care avea o pisică sălbatică. L-a întrebat 
dacă nu vrea s-o cumpere. Părintele a acceptat să facă 
târgul, dar a dorit să vadă mai întâi pisica. Secuiul a 
replicat că dacă o vrea, să-i dea banii şi să ia pisica cu sac 
cu tot, dar să aibă mare grijă când o scoate, că este foarte 
periculoasă. Părintele a acceptat, au făcut târgul, i-a dat 
banii şi a luat sacul cu pisica. Secuiul încă nu plecase, 
când popa a început să dezlege sacul la gură pentru a 
scoate mâţa. Părintele, liniştit, relaxat, cu gesturi şi 
cuvinte foarte blânde, a început să vorbească cu pisica, 
a băgat mâna încet în sac şi tot vorbindu-i, a scos-o şi 
a luat-o în braţe. Tot vorbindu-i cu blândeţe, a început 
încet s-o mângâie. Pisica nu numai că nu era deloc 
agresivă, ci foarte liniştită, ca toate pisicile când se simt 
bine, a început să toarcă cu un glas monoton. Secuiul 
la început a rămas cu gura căscată de mirare, iar apoi 
şi-a făcut cruce şi-a scuipat în sân şi a zis: dumneata nu 
eşti popă cum se spune, ai duh necurat, eşti demon. Se 
pare că scriitorul Mihail Sadoveanu care era vânător şi 
pescar, mare iubitor de natură, l-a cunoscut pe părintele 
Vlad Izidor şi chiar l-a vizitat, întrucât a publicat despre 
el în anul 1940, într-un volum apărut la Ed. Cartea 
Românească, o nuvelă intitulată Modoraş.
Cu această mică istorioară, am reuşit să schimbăm 
tema discuţiei, care începuse să devină incomodă. De la 
biserică şi amplasamentul hotelului, s-a ajuns la preot 
şi apoi la animalele sălbatice ţinute în captivitate. Între 
timp am atras atenţia că a trecut jumătatea de oră furată 
din timpul acordat vânătorii şi am rugat să ne grăbim 
spre Piciorul Bârsanului.
Pentru a ajunge la locul vânătorii, aveam două variante. 
Una era să traversăm cu maşina Munţii Harghita, să 
intrăm în bazinul Târnavei Mari, apoi să urcăm pe 
Târnava până la confluenţa cu pârâul Ivo, iar de acolo 
să urcăm pe vale până ajungeam la poalele Piciorului 
Bârsanului. De aici, pe un drum de coastă, trebuia să 
urcăm pe jos până la locul de boncănit al cerbului cel 
mare. O altă variantă era să urcăm cu maşina pe valea 
Oltului până la confluenţa cu pârâul Mădăraş, urmând 
traseul pe care l-a urmat marele nostru scriitor Mihail 
Sadoveanu cu căruţa acum câteva decenii. De la 
izvoarele pârâului Mădăraş era de asemenea un drum 
de coastă, care urca până spre golul alpin al munţilor 
Mădăraş Harghita, de unde începea Piciorul Bârsanului. 
Acest drum însă, putea fi parcurs cu o maşină de teren. 
Ultima variantă am considerat-o ca fiind mai potrivită. 
În primul rând, pentru că distanţa era mai scurtă. Apoi, 
de la locul unde se putea merge cu maşina şi până la 
locul de boncănit trebuia coborât pe versant şi nu urcat; 
deci efortul fizic depus era mai mic. În al treilea rând, 
urcând pe valea Mădăraşului puteau fu văzuţi şi alţi cerbi, 
întrucât şi acolo erau mai multe locuri de boncănit.
Am prezentat preşedintelui Ceauşescu ambele variante 
pentru a nu avea cu el discuţii ulterioare spunând că ar 
fi preferat-o pe cealaltă. Aveam experinţa numeroaselor 
ocazii când l-am însoţit la vânătoare şi ştiam că este 

destul de cârcotaş şi orgolios făcându-i plăcere să ia el 
deciziile în toate situaţiile. Bineînțeles că a optat pentru 
a doua variantă. Între timp, am transmis oamenilor 
noştri din teren locul unde urma să ne întâlnim pentru 
a începe vânătoarea. Locul întâlnirii era la Gyöngyöskut 
care se traduce prin “fântâna cu mărgele”. Acesta era un 
izvor de apă foarte puternic, care ieşea de sub o stâncă şi 
umplea o fântână în care făcea nişte bule de aer parcă ar 
fi fost mărgele. Probabil de aici i se trăgea şi numele. Din 
fântână, apa curgea într-o troacă de câţiva metri lungime 
din care se adăpau animalele aflate la păşunat în timpul 
verii. Este posibil ca şi troaca de adăpat vitele să fi fost 
făcută dintr-un trunchi de arbore, tot de ciobanul care 
scrisese rugăciunile pe pietrele de la Piciorul Bârsanului.
La locul stabilit, ne-am întâlnit cu pădurarul de vânătoare 
care ne-a rugat ca în continuare să mergem cât mai puţini, 
pentru că terenul este deschis şi vânatul este foarte 
prudent. Am rămas numai cu pădurarul, cu Ceauşescu 
şi cu aghiotantul lui, care nu-l părăsea nicidată, şi ne-am 
deplasat, încet, spre locul de boncănit. După câteva sute 
de metri s-a auzit deja boncănitul cerbului. L-am rugat 
pe Ceauşescu să fie de acord ca, în continuare, să meargă 
spre cerb numai el cu pădurarul, pe care îl cunoştea 
foarte bine de mult timp. A fost de acord şi împreună cu 
aghiotantul am rămas mai în urmă, venind după ei mai 
încet, dar văzându-i totuşi în permanenţă. Boncănitul 
se auzea tot mai aproape, semn că şi cerbul se apropia. 
L-am rugat pe aghiotant să ne oprim şi să aşteptăm pe 
loc. Aveam încredere în pădurar şi în competenţa lui în 
ce priveşte vânătoarea la dibuit. Nu a trecut mult timp şi 
s-a şi auzit o împuşcătură, iar imediat încă una, semn că 
reuşiseră să împuşte cerbul. Ne-am deplasat spre locul 
de unde se auzise împuşcătura şi i-am văzut pe cei doi 
mergând spre locul unde, probabil, căzuse cerbul. Am 
ajuns aproape simultan acolo şi am văzut cerbul căzut. 
Era un cerb capital cu 22 de raze pe cele două prăjini 
lungi şi groase. Ceauşescu era bucuros şi m-a întrebat 
dacă acesta este cerbul care trebuia împuşcat. Am 
confirmat şi l-am felicitat pentru trofeul pe care tocmai 
îl dobândise printr-o lovitură magistrală. Nu era un gest 
de curtoazie ci chiar ăsta era adevărul. I-am spus că al 
doilea foc nu ar fi fost necesar pentru că fusese foarte 
bine nimerit cu primul, dar a ripostat că mai bine două 
focuri de armă, decât animalul să fie scăpat sau rănit şi, 
apoi, să fie căutat. Știa el ce ştia, căci de multe ori rănise 
vânatul care, apoi, trebuia căutat şi, de multe ori, nu mai 
putea fi găsit.
Am stat preţ de câteva minute să-şi admire cerbul, după 
care a întrebat dacă mai putem vâna ceva. Am răspuns 
că timpul este destul de înaintat şi nu mai avem nimic în 
zonă. În timp ce ne pregăteam să plecăm de pe versantul 
de vizavi, la o distaţă de cca. 800-1000 m, s-a auzit 
un boncănit. Am început să cercetăm prin binocluri 
versantul de unde se auzise cerbul. Acolo se vedea 
o pădure tânără, în curs de regenerare, formată din 
molid în amestec cu diverse foioase, printre care erau 
numeroase suprafeţe goale, neregenerate. În unul dintre 
aceste goluri, am văzut silueta unui cerb, care probabil 
boncănise. Distanţa fiind foarte mare nu se putea aprecia 
calitatea trofeului; se vedea doar că animalul are coarne 
şi, deci, este vorba despre un mascul. Ceauşescu privind 
prin binoclu, a văzut cerbul şi a întrebat la ce distanţă 
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este şi dacă se poate împuşca. Am răspuns că este la 
cca 1 km şi nici vorbă să poată fi împuşcat. Răspunsul 
meu categoric l-a ambiţionat, întrucât a cerut arma, a 
potrivit la o înălţime convenabilă bastonul lui, care 
avea lungimea variabilă şi mânerul din corn de cerb. A 
rezemat arma pe mânerul bastonului, a ochit îndelung 
şi, apoi, a tras. Cerbul a dispărut din locul în care se afla, 
dar nu am văzut să fi fugit sau să fi căzut. Am cercetat, 
îndelung, prin binoclu, zona în care fusese cerbul, dar 
nu am văzut nimic, fapt ce l-a determinat pe Ceauşescu 
să afirme că l-a împuşcat. Deşi eram convins că nu-l 
nimerise, nu l-am contrazis, întrucât am avut şi eu 
impresia vagă că cerbul marcase parcă lovitura. Pentru 
că mai era puţin timp până să se înnopteze, s-a hotărât 
să nu mai căutăm cel de al doilea cerb, ci să cercetăm 
zona a doua zi.
Ne-am întors la maşini, pe traseul pe care venisem şi, 
deşi am trecut prin zona unde erau pietrele cu inscripţiile 
ciobanului, nu s-a vorbit nimic despre ele. Nu ştiu dacă 
Ceauşescu le văzuse şi le ignorase sau poate nici nu le 
văzuse, dar nici nu i-am atras atenţia asupra lor, pentru 
că, efectiv, nu ştiam cum va reacţiona. La despărţire, 
ne-a spus să cercetăm, cu atenţie, zona în care trăsese 
la cel de al doilea cerb, întrucât el crede că l-a nimerit. 
Ne-a explicat că, deşi distanţa era destul de mare, a 
luat o corecţie corespunzătoare, ochind cu o palmă 
deasupra siluetei cerbului. Ne-a mai spus că arma este 
foarte precisă şi muniţia pe care o foloseşte este foarte 
puternică. Aceste argumente eu le-am perceput ca pe o 
motivare sau poate chiar ca pe un fel de scuză, voalată, 
pentru gestul lipsit total de etică vânătorească, pe care-l 
săvârşise. Ne-a mulţumit, afirmând că a fost o vânătoare 
reuşită, apoi a plecat.
A doua zi, prin personalul de teren, s-a cercetat cu mare 
atenţie zona unde fusese cel de-al doilea cerb la care a 
tras Ceauşescu, însă, din păcate, nu a fost găsit, dar, din 
fericire, nici nu s-au aflat urme că ar fi fost rănit.

În încheierea acestei relatări, mă simt obligat ca, sub 
forma unui post-scriptum, să relatez cum s-a finalizat 
soarta micuţei biserici, asupra căreia Nicolae Ceauşescu 
a dat verdictul irevocabil: ”să nu fie demolată, să nu fie 
translatată, ci să rămână acolo unde este”.
Ca să vedeţi cum lucrează Dumnezeu, când vrea să 
se facă voia Lui. Se pare că, în evidenţa autorităţilor 
locale, biserica nu mai figura ca un locaş de cult, ci 
ca o magazie, în care măturătorii de stradă îşi ţineau 
uneltele. A trebuit să vină în zonă tocmai personajul 
care era acuzat de demolarea numeroaselor biserici 
din capitala ţării şi care să dea verdictul irevocabil pe 
care l-am menţionat. Apoi, a trebuit să apară cel de al 
doilea ctitor sau am putea spune noul ctitor al bisericii, 
în persoana preotului Emil Pop, care a evacuat intruşii, 
a igienizat locaşul şi a început să slujească, având ca 
iconostas o perdea albastră de pânză, iar pe pereţi câteva 
icoane donate de unii creştini binevoitori. Prin mijloace 
financiare, pe care numai el ştie cum şi de unde le-a 
procurat, părintele a făcut iconostasul sculptat din lemn 
de stejar, a pus pe el icoanele şi a introdus încălzirea 
centrală. În final s-a pictat biserica cu binecuvântarea 
Arhiepiscopului Covasnei şi Harghitei - I.P. Ioan Sălăjan 
(Ioan al Munţilor), în prezent Mitropolit al Banatului.
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Abstract
Nicolae Ceușescu hunting in Piciorul Bârsanului
This article presents one of the official deer hunts organized for Nicolae Ceaușescu at Piciorul Bârsanului, a place 
situated in one of the mountainous areas of Harghita County. Beyond the picturesque stories of the name of the 
place and of the hunt itself, the author also shares with us the way in which a small church located in the town of 
Miercurea Ciuc was saved from demolition. The church in question was founded by Father Vlad Izidor, a priest 
very famous in the area during the 30s, due to his friendship with wild animals, some of which were following 
him on the streets of the city like real pets.
Keywords: Cervus elaphus, history, communism, monastery, Carpathians
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FA U N A

Aspecte privind răspândirea cocoșului de 
mesteacăn (Lyrurus tetrix L.) în România 

(Munții Suhard) - Notă de cercetare -
Gabriel Dănilă1, Cezar Tomescu1, Valerian Simioniuc1, Paul Iliescu1

1 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

1. Introducere
Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix tetrix L., syn. Tetrao 
tetrix tetrix L.) reprezintă în primul rând un simbol al 
pădurilor naturale, un bioindicator pentru ecosisteme 
neperturbate ecologic, putând fi considerată „specie-pilot” 
în cercetarea ecosistemelor carpatine (Filipașcu 2004).

Fig. 1. Arealul mondial și european al cocoșului de mesteacăn 
(BirdLife International and NatureServe 2014)

Specie relict, declarată monument al naturii, cocoșul 
de mesteacăn reprezintă un indicator biogeografic și 
bioistoric al impactului om – natură în ecosistemele 
subalpine și alpine din România.
Cocoșul cu coadă liră face parte din Clasa Aves, Ordinul 
Galliformes, Familia Tetraonidae, Genul Lyrurus (Simon 
2010).
S-a acceptat că specia Lyrurus tetrix are 7 subspecii cu 
următoarea răspândire:
 » L. t. tetrix – Europa până la Urali;
 » L. t. britannicus – Marea Britanie;
 » L. t. viridanus – Rusia europeană;
 » L. t. tschusii – Siberia vesică până la Munții Altai;
 » L. t. baicalensis – Transbaikalia până în Manciuria 

vestică;
 » L. t. mongolicus – Altaiul rusesc până la Altaiul mongol 

și Mongolia nord-vestică;
 » L. t. ussuriensis – Amur, Manciuria, Coreea nordică.

Răspândirea speciei este plasată între izotermele lunii 
iulie de +110C la nord și +220C la sud.
Monitorizarea populaţiilor de cocoş de mesteacăn este 
destul de activă, dar multe informații sunt contradictorii 
şi îndelung disputate. Cert este faptul că pe întreg 
cuprinsul arealului central-european, din motive 
neelucidate pe deplin, populaţiile de cocoş de mesteacăn 
se confruntă cu fenomenul de declin, cu viteză mai mare 
sau mai mică.

2. Morfologia, etologia și ecologia 
speciei L. t. tetrix
Specia are un dimorfism sexual pronunțat, cu o greutate 
de cca. 1,5 kg la mascul și de cca. 1,0 kg la femelă. La 
mascul, specifică este coada cu margini curbate și aspect 
de liră, dar și cele două sprâncene foarte dezvoltate de 
culoare roșie (Cotta 2001). Femela are coloritul găinii 
cocoșului de munte, dar este mai mică.
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Foto 1. Cocoș de mesteacăn, Suhard 2019 (foto V. Popa) Foto 2. Femele de cocoș de munte, Suhard 2019

Foto 3. Lăsături de cocoș de mesteacăn, Suhard 2019
Din punct de vedere ecologic, este o specie silvatică, de 
lizieră, sedentară, preferând habitatele asemănătoare 
mlaștinilor, pădurilor cu consistență scăzută și cu 
subarboret dezvoltat.
În România se poate întâlni, la limita superioară a 
pădurii, în tufăriile și pășunile subalpine în zone cu 
stâncării, cu vegetație forestieră și arbustivă rară.
Hrana constă din inflorescențe, muguri, amenți, frunze 
tinere, larve și insecte, în funcție de vârsta exemplarelor, 
de sezon și de tipul de habitat (Cotta 1982).
Aspectul cel mai important din punct de vedere etologic 
îl reprezintă reproducerea. Aceasta constă într-un ritual 
spectaculos și are loc la liziera pădurii, în locuri cu 
puține denivelări, fără vegetație, sau vegetație scundă 
(așa numitul aspect de ”arenă”).
În funcție de latitudine și altitudine, rotitul poate 
începe în martie, aprilie sau mai târziu și durează 
circa 6-7 săptămâni (Kruijt and Hogan 1967, Filipașcu 
2004, Gângă 2014). Manifestările cocoșilor din timpul 
rotitului comportă emiterea mai multor tipuri de sunete 
inconfundabile, dublate de atitudini comportamentale 
specifice: salturi, deplasări în cerc, întoarceri cu pași 
mărunți etc. Tot acest complex de manifestări are loc cu 
penele înfoiate, coada desfășurată în forma de evantai și 
cu aripile extinse.
În țările nordice, cu populații mari de cocoș de mesteacăn, 
ritualul de împerechere al acestei specii a fost studiat 
intens, evidențiindu-se anumite particularități. Astfel, 
masculii se adună în locurile de rotit și își delimitează 
o suprafață mai mare sau mai mică pe care o păzesc 
foarte riguros (Alatalo et al 1992). Masculii dominanți au 
cozile bine conformate, iar cei de rang inferior au cozile 
deteriorate în urma confruntărilor. Cu cât numărul de 

cocoși din locul de rotit este mai mare, cu atât numărul 
de femele care vizitează zona este mai mare. Mărimea 
suprafeței stăpânite de un mascul depinde de vârsta 
masculului și de constituția genetică (Höglund ș.a. 2002).
Aceste păsări sunt zburătoare relativ bune și abile, dar în 
mare parte deplasările au loc pe sol prin tupilare. Iarna, 
cocoșii își fac tunele în zăpada afânată.
Gregarismul se manifestă toamna și iarna, când se 
formează cârduri, separate pe sexe sau amestecate.

3. Scop și metodă
Scopul cercetării a urmărit verificarea informațiilor 
primite cu privire la existența unui nucleu de câteva 
exemplare de cocoș de mesteacăn în Masivul Suhard, 
într-o anumită zonă restrânsă nemenționată în literatura 
de specialitate.
Metoda a constat în efectuarea de observații, fotografii, 
filme și înregistrarea sunetelor specifice emise de masculi.

4. Retrospectiva răspândirii cocoșului 
de mesteacăn în România
Specia a fost studiată și prezentată detaliat de Alexandru 
Filipașcu în lucrarea ”Monografia cocoșului de mesteacăn”. 
Au fost sintetizate câteva aspecte care sunt clar evidențiate 
documentar din diferite surse și izvoare istorice.
Subspecia L.t. viridanus este menționată documentar 
în zona Mănăstirii Cocoș – Niculițel din Dobrogea. De 
fapt, legenda construirii acestei mănăstiri este legată 
de existența cocoșului de mesteacăn, multe dintre 
obiectele rituale din mănăstire fiind ornate cu imagini 
sau reprezentări ale acestei specii. Se pare că a dispărut 
în secolul XIX, ca urmare a transformării landșaftului 
caracteristic de stepă în teren agricol.
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În nordul Munților Apuseni, în a doua jumătate a 
secolului XIX, în zona estică a județului Sălaj – Munții 
Plopiș sunt amintiți cocoșii de mesteacăn care erau 
vânați cu ajutorul câinilor prepelicari pe terenuri 
agricole. Ulterior s-au defrișat culmile de plopișuri și 
mestecănișuri pentru sporirea suprafețelor agricole și 
au apărut noi așezări umane, iar existența speciei nu a 
mai fost menționată în documentele vremii.
În Carpații Meridionali singurele date care trebuie 
considerate reale se referă la prezența cocoșului de 
mesteacăn în Carpații de Curbură, în Masivul Lăcuț din 
Munții Vrancei și Munții Brețcului.
În Carpații Orientali specia este semnalată în județele 
Covasna, Harghita și Bacău. Date bibliografice valoroase 
atestă prezența cocoșului în Munții Gurghiului, Munții 
Giurgeului, Munții Ciucului, Munții Călimani, Munții 
Giumalău și Munții Ceahlău.
În zonele de deal ale Bucovinei și Moldovei, păduri întinse 
de mesteceni erau populate cu cocoș de mesteacăn. Sunt 
menționate localitățile Straja, Stupca, Coșna, Poiana 
Stampei, Dorna Candrenilor etc.

5. Răspândire actuală
În largul areal eurasiatic menționat, efectivul este 
aproximat la 2.500.000-3.200.000 de perechi (SOR, 2015).
În România, nordul Carpaților Orientali este considerat 
limita sudică a arealului actual al cocoșului de mesteacăn. 
Zonele în care a fost identificată această specie sunt 
în Munții Maramureșului și Munții Rodnei. În aceste 
masive muntoase, pe mici sectoare cu habitat propice, 
populația de cocoș de mesteacăn este estimată de SOR 
(2020) la minim 65, maxim 100 de exemplare.
Din studiile ample efectuate de Filipașcu, 2004, reiese 
prezența speciei în Munții Maramureșului, Munții 
Rodnei, Munții Călimani (Kohl 1970) și o singură bătaie 
în Munții Suhard. Se afirmă existența unui total de circa 
130-200 de exemplare de L. t. tetrix.
După Gângă (2014), apar câteva locuri de rotit care nu 
sunt menționate de Filipașcu, dar nu mai este menționat 
masivul Suhard (tab. 1).
În urma cercetărilor efectuate de Béres și Ardelean în 
Munții Maramureșului în anii 2000-2002, au fost depistate 
mai multe zone în care a fost semnalată prezența 
cocoșului de mesteacăn. Aceste micropopulații nu au 
fost semnalate de alți cercetători ornitologi. Astfel, după 
Béres și Ardelean (2003), efectivul și locurile populate 
de cocoșul de mesteacăn sunt mult mai numeroase 
comparativ cu evidențele actuale. În plus, aceeași autori 
menționează un loc de rotit la vârful Omu din Suhard, 
zonă care a făcut obiectul observațiilor noastre.

Tab. 1. Zonele de rotit identificate de A. Gângă

Teritoriu S Alt Rel Ef Obs
ha m nr

MM / Cornedei-
Ciungii Bălăsânii 800 1770 p 30

rezervație 
faunistică (cocoș 

de mesteacăn)
BN / Șaua 
Gărgălău 500 1990 șa 15 -

Teritoriu S Alt Rel Ef Obs
ha m nr

BN / Vf. Rebra 300 2270 p 15 -
BN / Buhă-iescu 

Mare 300 2120 v 15 conectivitate labilă

BN / Vf. Laptelui 250 2170 șa 10 -
BN / Vf. Gropilor 250 2060 p 10 fără conectivitate

BN / Vf. Ineuț 
(Lala) 1000 2220 p 20 -

BN / Șeaua Bilei 250 2170 șa 15 -
BN / Tarnița 

Bătrânei 300 1730 șa 15 fără conectivitate

BN / Vf. Țapului 500 2070 v 15 -
BN / Vf. 

Corongiș 500 1990 v 20 -

SV / Dorna, 12 
Apostoli 200 1400 v 10 conectivitate labilă

SV / Giuma-lău, 
Alunul 300 1670 șa 10 conectivitate labilă

SV / Călimani 400 2100 c 10 conectivitate labilă
SV / Lucina, 

Găina 1000 1450 v 10 fără conectivitate

SV / Breaza, 
Silhoiu Mare 1000 1600 șa 15 -

Total 230
S: suprafață habitat (aproximativă); Alt: altitudine (de referință); Rel: relief – 

conformația zonei centrale (de rotit), p-platou, v-versant, c-culme; Ef: efectiv 
populațional (aproximat); Obs: observații

 

 Foto 4. Cocoși identificați în locuri nemenționate în literatura de 
specialitate, Suhard,  mai 2019
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Fig. 2. Zonă de rotit nemenționată în literatura de specialitate 
Zona de rotit din Suhard semnalată în literatura de specialitate 

Zona de rotit din Suhard identificată în mai 2019

Fig. 3. Posibilă zonă frecventată de cocoși de mesteacăn 
În stânga – zona de rotit identificată.  

În dreapta – zona semnalată prin informații
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Foto 5. Imagini cu landșaft propice cocoșului de mesteacăn 
(Suhard 2019)

În anul 2019, începutul lunii mai, s-au observat, 
fotografiat și filmat un număr de 6-9 cocoși de mesteacăn, 
într-o zonă care nu este menționată în nici un tratat de 
specialitate.
Cu ocazia acestei deplasări am discutat și am primit 
informații despre identificarea unor exemplare de cocoș 
de mesteacăn și pe versantul stânga tehnic al văii Bistriței 
Este interesant de remarcat distanța mică de parcurs 
dintre cele două puncte de rotit (sub 7 km în linie dreaptă), 
denumirea vârfului Mestecăniș, altitudinea potrivită și 
habitatul propice existenței cocoșului de mesteacăn. De 
asemenea, am aflat de posibilitatea existenței unei zone 
de rotit la vârful Omu, ceea ce confirmă mențiunea lui 
Béres și Ardelean (2003).
Informațiile pe care le-am cules ne-au fost transmise 
de către personal silvic de specialitate, precum și de 
vânători cu peste 30 de ani de experiență, pasionați de 
fauna montană.
Cauzele restrângerii arealului / eliminării cocoșului 
de mesteacăn din România sunt multiple (Ichim and 
Paşcovschi 1952, Filipașcu 2004, Simon 2010, Gângă 2014).
Cauza fundamentală a eliminării populațiilor carpatine 
este factorul antropic, întâi din zonele colinare, apoi 
cele depresionare din regiunile mlăștinoase, și în final 
cele din subalpin, prin distrugerea, modificarea și/sau 
fragmentarea ecosistemelor naturale în care viețuia 
cocoșul de mesteacăn.
Mecanismele influenței antropice care au modificat 
fundamental peisajul sunt cele cunoscute: defrișări, 
desecări, apariția de noi localități, exploatarea turbăriilor, 
crearea pășunilor alpine prin tăierea jneapănului, 
pășunatul și prezența câinilor de la stâne, crearea de 
drumuri de acces și căi ferate forestiere.
Din punct de vedere cinegetic, cocoșul de mesteacăn 
a fost căutat de vânători pentru morfologia deosebită 
și pentru manifestările etologice spectaculoase. În 
momentul de față are statut de specie protejată integral 
(Legea 407 / 2006). Totuși, raritatea acestei specii în 
România este cauzată de distrugerea habitatului și, în 
nici un caz, ca urmare a activității de vânătoare.

6. Concluzii
 » Există și în literatura de specialitate anumite 

informații care se contrazic, care nu sunt complete 
sau nu sunt actualizate;

 » Fiind o specie extrem de prudentă și ”timidă” este 
posibil să aibă un efectiv mult mai numeros decât cel 
menționat;

 » Dezinteresul vânătorilor pentru această specie este 
„benefic”, chiar dacă este posibil să existe acte de 
braconaj;

 » De asemenea, discreția celor care cunosc locuri de 
rotit, face ca aceste zone să fie ferite de prea mulți 
curioși;

 » În România investigațiile și studiile asupra cocoșului 
de mesteacăn sunt insuficiente și se impune 
verificarea anumitor informații care provin din surse 
de încredere.
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Abstract
Aspects regarding the black grouse (Lyrurus tetrix L.) spreading in Romania (Suhard Mountains) - Research 
note
The black grouse represents an endemic species in Romania. In the past it was quite common in Romania, from 
Dobrogea to Bucovina. At present the black grouse is extinct in the most part of its former areal due to the 
human activities, being found in a small number only in the northern region (Maramures, Rodnei, and Suhard 
Mountains).
This “research note” points out an area where black grouses were identified, an area which was not mentioned 
in any specialty work.
In Romania, the research and studies on the black grouse are insufficient and the verification of some information 
which come from reliable source is a must.
Keywords: bird, black grouse, areal, hunting, critically endangered species, conservation, Carpathians.
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FA U N A

Păsările – componentă vitală a 
ecosistemelor pădurilor urbane

Valentin Bolea1, George Gavrilescu1, Leonard Mihalache1, Cornel Alexandru

1 Societatea „Progresul Silvic”, Romania

1. Introducere
Prin transformarea spațiilor verzi a parcurilor scuarurilor, 
grădinilor particulare, botanice, zoologice, dendrologice, 
spațiile verzi de pe teritoriile bisericilor, cimitirelor, 
din incinta întreprinderilor, școlilor, spitalelor etc.), în 
păduri urbane, rolul păsărilor devine mai complex și mai 
important. Pe lângă aportul sanitar neobosit sunt din ce 
în ce mai evidente: rolul de animatoare permanente ale 
pădurilor urbane, impresia de bijuterii vii și colorate 
ale peisajelor, efectul divin al cântecelor măiestre sau 
surpriza fermecătoare a sosirii primăverii, anunțată atât 
de minunat (Luck et al 2011, Wood and Esaian 2020).
În pădurile urbane, oamenii și mai ales copii, pot 
surprinde modele zguduitoare de fidelitate familiară și 
de unitate socială (Chira 2014). Astfel, păsările mici de 
pădure (aușel, pițigoi, pitulice, muscar, silvie, mierlă 
etc.) alarmează prezența păsărilor răpitoare (ulii, șoimi, 
cucuvele, huhurezi, gaiță, coțofană ș.a.), precum și a 
reptilelor sau mamiferelor periculoase pentru cuiburile 
lor (semnalele de alarmă sunt diferențiate, uneori, 
în funcție de prădător). Apoi, urmează o cavalcadă 
de reacții de apărare, de la corul de strigăte, până la 
asaltul colocatarilor mai rapizi (rândunele, lăstuni), 
mai îndrăzneți și uniți (sfrânciocul roșiatic cu silvia 
porumbacă) sau mai mulți (grauri, ciori și stăncuțe) 
asupra intrușilor, șicanându-i repetat până ce aceștia 
pleacă din zonă (Polak 2014, Maziarz et al 2018, Pawlak 
et al 2019, Ha et al 2020).
Numele privighetorii este strâns legat de farmecul 
naturii, în deplina ei podoabă, încât nu poate să fie om 
care să nu simtă o firească înclinare spre cântăreața 
meșteșugită a fericirii pământești (Băcescu 1961).
Aceste minuni ale ecosistemelor forestiere, trebuie 
cunoscute, mai ales în pădurile urbane, unde deși ne 
prilejuiesc, la tot pasul, surprize fermecătoare, ne 
colorează viața și asigură un echilibru atât de necesar cu 
factorii biotici dăunători, nu sunt pe deplin înțelese și 
sprijinite (Farina et al 2011, Hedblom et al 2014).
Mediul schimbat, în care trăiesc și oamenii și păsările, 
trebuie îmbunătățit cu înțelepciune, începând de la 

reducerea poluării (industriale, rutiere sau sonore) și 
până la protejarea pădurilor, producătoare de oxigen 
și protectoare ale solului, apei și biodiversității (Green 
Deal / Pactul ecologic european 2020).
În această campanie, păsările sunt alături de om: de la 
rândunelele care prind din zbor, musculițe și țânțari, la 
cojoaica care inspectează, arbore cu arbore, de la colet 
și până în coroană, la ciocănitoare, care perforează 
coaja și lemnul pentru a găsi larvele care atacă arborii, 
și până la mierla care scotocește în litieră. Alte specii 
(gaița, alunarul etc.) contribuie la regenerarea naturală 
a pădurii.
Oamenii trebuie să conștientizeze toate acestea și să 
ocrotească păsările. Nu e nevoie să ridice statui, dar 
acțiunile de informare (panouri de propagandă, precum 
cele din pădurea urbană Brașov, amplasate în Parcul 
Sportivilor - foto 1 - sau în rezervația Muntele Tâmpa ș.a.) 
și, mai ales, măsurile de management al habitatelor sunt 
foarte utile.

Foto 1. Panou informativ despre păsări amplasat în Parcul 
Sportivilor din Brașov (foto Valentin Bolea)
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2. Animatoare inegalabile ale pădurilor 
urbane
Scorțarul (țoiul, țicleanul) (Sitta europaea L.), este o 
pasăre sedentară, mai vioaie decât pițigoii, care execută 
cu fantezie exerciții de cățărare pe scoarța arborilor 
bătrâni, din parcuri, grădini și păduri, pentru a se hrăni 
cu toate stadiile de insecte sau cu semințe (foto 2). Este 
o plăcere să-l vezi cum se deplasează pe tulpină, în sus 
și în jos, în spirală, în jurul axului, căutând sub scoarță 
tot felul de insecte (ouă, larve, pupe, adulți) (Enoksson 
1990, Mörtberg 2001, Ciochia 2002). Pe pământ este la 
fel de vioaie, hrănindu-se nu numai cu insecte, ci și cu 
semințe (de rășinoase, jir sau ghindă ș.a.), din care își 
face provizii pentru iarnă. Zboară repede, de regulă pe 
distanțe scurte. Cuibărește în scorburile arborilor mari, 
iar dacă deschiderea scorburii este prea mare, o zidește 
cu pământ / lut.

Foto 2. Țoiul (foto Cornel Alexandru)

O altă pasăre asemănătoare, care se cațără pe tulpină 
câd în sus și când în jos, căutând insecte este cojoaica 
(Certhia familiaris L.). Este sedentară, răspândită în 
pădurile mari și bătrâne (preferând codrii de stejar) de la 
șes până în Carpați, are un cântec ușor și plăcut (Ciochia 
2002, Snell et al 2020).

Foto 3. Mierla (foto Cornel Alexandru)

Mierla (Turdus merula L.) (foto 3), o vedem vara alergând 
neobosită, căutând cu ciocul prin litieră, după larve și 
adulți de insecte sau melci mici și râme, la adăpostul 
arbuștilor, în timp ce iarna zboară prin coroanele 
arbuștilor și arborilor, pentru a se hrăni cu fructe 
și semințe (Ribaut 1964, Martín 2016). În orchestra 

pădurilor, mierla este considerată flautist, cu cântecul 
plin, sonor și modulat, care răzbate întreaga pădure. În 
parcuri, mierlele ajung să culeagă firimituri, alături de 
vrăbii. În păduri sunt vestitorii păsărilor de pradă. Când 
dau alarma, toate păsăruicile amuțesc și se pitulează 
pe unde pot. Cuibul îl face în tufișuri, mai aproape de 
pământ, femeia clocește, iar bărbatul stă alături și cântă 
(Ciochia 2002, Partecke et al 2005).
Stăncuța (Corvus monedula L.) este o specie foarte 
adaptată peisajelor antropizate, din zone de câmpie 
și deal. Când zboară în stoluri comune cu ciorile de 
semănătură (Corvus frugilegus L.), în larma asurzitoare 
se distinge glasul mai scurt-ascuțit și des repetat al 
stăncuțelor, iar în zbor sunt mai iuți și mai măiestre. 
Jocul zgomotos al ciorilor și stăncuțelor se repetă, seară 
de seară, înainte de a se lăsa în locurile de înnoptare, pe 
arbori sau pe clădiri / construcții înalte.

Foto 4. Rândunica (foto Cornel Alexandru)

Rândunica (Hirundo rustica L.) (foto 4), încântă privirile 
cu zborul ei sclipitor, atât de variat, prin care curăță 
atmosfera de insecte, pe care le capturează cu o agilitate 
inegalabilă. Primăvara, abia întoarsă din centrul Africii, 
aduce bucuria căldurii în târguri și spintecă, ca săgeata, 
spațiul ogrăzii, zburând de-a dreptul la vechiul ei cuib de 
sub streașină. Ea este expresia cea mai perfectă a ființei 
adoptată la zbor, în aer e viața ei. Toată drăgălășenia, 
toată arma de apărare, toată vioiciunea îi stau în aripi. 
De îndată ce soarele se ivește de după nori, florile se 
deschid, insectele reiau viața obișnuită, iar rândunica 
își întinde aripile. Când calci pajiștea din parcuri, sau 
grădini, iarba foiește de tot soiul de insecte care își iau 
zborul, spre bucuria rândunicilor, care te petrec cu 
zboruri scurte, înaintea sau în spatele tău. Vioiciunea 
zborului, drăgălășenia păsării, dragostea familială, au 
făcut cu poporul nostru să le iubească și să-și educe 
copii în respect față de aceste păsări. Este adaptată (chiar 
favorizată) de mediul antropic din localități (Turner 2010, 
Ambrosini et al 2012).
Până și corbul (Corvus corax L.), considerat de oameni o 
pasăre inteligentă, care imită sunetele și chiar vocile, are 
în perioada prenupțială și nupțială un zbor inegalabil și 
încântător.
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3. Bijuterii vii și colorate ale peisajelor
De-a lungul anotimpurilor, pădurile urbane oferă, cu 
larghețe, peisaje strălucitoare, care mai de care mai 
originale, mai elegante, mai fermecătoare. Dar, dacă 
în aceste peisaje apare și un sturz cântător (Turdus 
philomelos Brehm), pe vârful unui brad sau pe vârful 
nutant a unui chiparos de California, ori se leagănă o 
forfecuță (Loxia curvirostra L.) pe ramurile arcuite ale 
unor molizi argintii, peisajul respectiv devine feeric și 
cuceritor.

Foto 5. Sticlete (foto Cornel Alexandru)

Sticletele (Carduelis carduelis L.) (foto 5) este una din cele 
mai variat-împodobite păsări de la noi, având cinci culori 
net deosebite: roșu în jurul ciocului, negru pe cap, aripi 
și vârful cozii, alb pe obraji, burtă și baza cozii, galben 
aprins pe mijlocul aripii și cafeniu pe spate. Când se 
lasă un stol de sticleți, împestrițați cu toate culorile, pe 
un arbore înălbit de promoroacă, acesta apare înflorit, 
cu culori vii, ce sclipesc în bătaia soarelui (Linția 1954, 
López et al 2008). Dar, bucuria de a admira sticleții în 
natură este pusă în pericol de cei care îi capturează, 
ilegal, pentru a fi ținuți în colivii (Rajashekara and 
Venkatesha 2017).

Foto 6. Mascul (stânga) și femelă (dreapta) de mugurar (foto 
Cornel Alexandru)

La multe specii (cinteză, mugurar, presură galbenă, 
codroș de pădure etc.), exemplarele mascule se remarcă 
printr-un penaj mai viu colorat, foarte decorativ 
(Simionescu 1981) (foto 6).
Măcăleandrul (Erithacus rubecula L.) (foto 7), cu gușa 
și pieptul roșu-portocalii, înveselesc pădurile mari, cu 
subarboret, parcurile, livezile și grădinile, animând 
arbuștii, de unde își culeg bobițele pentru hrană, ori 
litiera, în care se ascund ortropodele și gasteropodele 
(Caula et al 2014, Chaplygina et al 2016).

Foto 7. Măcăleandrul (foto Cornel Alexandru)

În peisajele de pe malul apelor (mai rar în cele limitrofe 
marilor localități), un pescăruș albastru (Alcedo atthis L.) 
învăluit într-o rază de soare pare o făptură din povești, 
făcută din pietre scumpe (fig. 8). Pe cap poartă niște pene 
rotund tăiate, de culoarea măslinelor verzi, încondeiate 
cu dungi albastre, ca o diademă de smaralde. Pe spate și 
pe umeri este verde închis, iar pe coadă este albastru. Pe 
sub ochi are o dungă roșcată și alta albicioasă, care se 
lățește spre gât. Sub bărbie este albă, pe piept și pântece 
galbenă, iar pe piciorușe cărămizie (Linția 1954-1955).

Foto 8. Pescărelul albastru (foto Cornel Alexandru)

4. Vestitoare ale anotimpurilor sau ale 
schimbărilor de vreme
În parcuri și grădini își anunță sosirea, primăvara, 
devreme, înainte ca frunza să apară, o pasăre plăcută și 
utilă, care se hrănește cu insecte (adulte și larve), mici 
gasteropode și fructe mici: sturzul cântător (Turdus 
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philomelos Brehm) (Chaplygina et al 2019). Aceasta (foto 
9), ca și ruda sa - mierla -, începe să cânte timpuriu, 
înainte de răsăritul soarelui.

Foto 9. Turdus philomelos (foto Cornel Alexandru)

Cucul (Cuculus canorus L.) este o pasăre călătoare, care 
vine în aprilie și pleacă în septembrie, este considerată 
un simbol al venirii primăverii (foto 10). Cântecul ce 
se aude obișnuit este al bărbătușului, care își ”strigă” 
numele: cucu. Foloasele aduse de cuc, prin consumarea 
insectelor adulte și a omizilor mari păroase, defoliatoare, 
din pădurile de foioase, compensează deseori ”viciul” de 
a-și depune ouăle în cuiburile altor specii (codobatură, 
presură, cinteză, silvie, mierlă, sfrâncioc roșiatic, lăcar, 
grangure, codroș ș.m.a.) (Turcani et al 2001, Honza et al 
2020).

Foto 10. Cuc (foto Cornel Alexandru)

Speciile de păsărele, care sosesc primăvara din migrație, 
încep să cânte imediat, anunțându-și prezența la locul 
de clocit. Ciocârlia de pădure cântă în timpul nopților 
frumoase. Privighetoarea cântă mai ales noaptea, dar și 
ziua. Cinteza (Fringilla coelebs L.) cântă atunci când își 
marchează teritoriul, primăvara și, apoi, la a doua pontă 
(Chaplyginaet al 2020).
Codobatura albă (Motacilla alba L.) o putem admira în 
preajma orașelor, pe lângă apele curgătoare. În credința 
populară se spune că apare la sfârșitul lunii februarie, 
indicând că vor mai fi zile cu „zloată”, sau mai ales 
în martie și aprilie, însemnând că vremea bună „se 
așază”. Multe păsări (cum sunt pițigoii, prigoriile sau 
rândunicile), mai sensibile la schimbările presiunii 
atmosferice, își schimbă cântecul, sau emit anumite 
sunete, la apropierea schimbării vremii, anticipând 
apropierea unei furtuni sau a ploii (Băcescu 1961).

Alte schimbări de anotimpuri, de la toamnă la iarnă, 
de la frigul iernii la zile călduroase sunt anunțate de 
cântecul păsărilor și de apariția sau plecarea anumitor 
specii (Caula et al 2014), de comportarea vrăbiilor sau a 
ciorilor, de cântatul „mânios” al țicleanului. Observațiile 
populare sugerează că atunci când coboară corbii de la 
munte se strică vremea (vine frigul), iar când vin pițigoii 
la geam va ninge în curând (Băcescu 1961).

5. Cântărețe neîntrecute
În lumea păsărilor de la noi, speciile de privighetoare 
(Luscinia megarhynchos Brehm și L. luscinia L.) au cel mai 
frumos cântec. Acesta se aude în perioada împerecherii. 
De cum s-a întors la noi, glasul ei dumnezeiesc se aude 
în zonele joase, în grădini, dumbrăvi, parcuri, unde 
răsună, în liniștea nopții instalate, armonioasele și 
variatele ei triluri. De cum se aprinde cea dintâi candelă 
pe cer și până se stinge lumina luceafărului, la răsărit, 
privighetorile intonează un imn de slavă naturii (Barnett 
2015, Patón et al 2014). Se consideră că este adaptabilă 
la schimbările de mediu legate de urbanizare (Croci et 
al 2008).

Foto 11. Grangur (foto Cornel Alexandru)

De asemenea, este îndrăgit pentru cântecul lui deosebit 
de frumos grangurul (Oriolus oriolus L.) (foto 11). Acesta 
poate fi ascultat în zăvoaie și grădini cu pomi înalți. Este 
și folositor, hrănindu-se cu larve și insecte adulte, dar și 
cu fructe mici, de aceea este utilă extinderea arbuștilor 
fructiferi (Baumann 2000).

Foto 12. Graur (foto Cornel Alexandru)
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Graurul (Sturnus vulgaris L.), având un penaj negru cu 
reflexe verzui (foto 12), este cunoscut în toată țara și 
atrage atenția prin talentul de a imita diferite sunete, 
de la strigătul șorecarului la cântecele altor numeroase 
păsări (grangur, gaiță, lăcar, gușă vânătă ș.m.a.).
Ciocârlia de pădure (Lullula arborea L.) cântă în zbor 
spiralat, în poienele deschise, cu arbori rari sau liziere. 
Este admirată nu numai pentru cântecele ei, ci și pentru 
foloasele pe care le aduce, consumând artropode mici și 
insecte. Specia se dovedește a se adapta pe terenurile cu 
soluri deranjate antropic (Hawkes et al 2019).
Mierla și suratele de gen (Turdus sp.) domină corul 
matinal de cântări din grădinile și pădurile parc, de la 
câmpie până la munte.
În habitatele cu resurse mai mari de hrană, pițigoiul 
mare (Parus major L.) a risipit o energie mai mare pentru 
cântat, iar hrănirea păsărilor în zonele verzi urbane 
a contribuit la o varietate mai mare a repertoriului și 
o durată mai mare a cântecelor. Poluarea ridicată cu 
metale grele, din orașe, a condus la reducerea duratei 
și modulațiilor cântecelor la pițigoiul mare (Gorissen et 
al 2005, Barnett 2015). Iluminatul puternic și zgomotul 
din marile orașe, dublate de vremea răcoroasă și cerul 
acoperit, induc o prelungire în noapte a ”sfatului” stolului 
de grauri, respectiv un start mult mai rapid (noaptea, 
înainte de răsăritul soarelui) al cântatului mierlei și altor 
specii (Nordt and Klenke 2013).
Reacția păsărilor la zgomotul citadin este diferită, 
printre cele mai sensibile fiind aușelul cu gușă galbenă 
(Regulus regulus L.), turturica, ciocănitoarea pestriță mică 
(Dryobates minor L.), bufnița mare, rândunica roșcată 
(Cecropis daurica L.), corbul, grangurul etc., dar utilizarea 
panourilor protective a fost benefică, reducând numărul 
păsărilor care au părăsit zonele urbane (Patón et al 2012).

6. Modele de construire a cuiburilor, 
de îngrijire a puilor și de socializare 
între păsări
Cu excepția cucului, care nu-și face cuib ci depune ouăle în 
cuiburile altor specii și, uneori, a șoimului, sau huhurezului 
mic, care ocupă cuiburile altor păsări, majoritatea 
păsărilor dau o atenție construirii cuiburilor într-un loc 
cât mai ferit și adăpostit de orice pericol. Păsările depun 
un efort cu totul neobișnuit pentru construirea cuiburilor 
(Munteanu et al 2002, Magre et al 2019):
 » ciocănitorile sapă, cu ciocul, în lemnul tare, până 

realizează un cuib ferit de intemperii și prădători 
(foto 13);

 » rândunica aduce în cioc, în sute de transporturi, 
pământ înmuiat cu apă pe care îl lipește cu grijă de 
diferite suprafețe (pereți, grinzi), până ia forma 
potrivită;

 » mierla neagră aranjează cu ciocul materialele 
grosiere la inserția unor rămurele, iar pentru tasarea 
materialelor fine se mișcă, repetat, până ce cuibul are 
forma cuvenită;

 » boicușul (pițigoiul pungaș – Remiz pendulinus L.) țese 

agil, din fire vegetale, un cuib atârnat de ramurile 
pendente și flexibile de salcie sau alte plante;

 » pitulicea, fâsa, grangurul și muscarul camuflează 
cuibul, făcându-l foarte greu de găsit;

Foto 13. Ciocănitoarea pestriță (foto Cornel Alexandru)

 » țicleanul, graurul, pupăza și cucuveaua își instalează 
cuibul în scorburile arborilor;

 » stârcul cenușiu, cormoranul mare și corvidele (corb, 
cioară, stăncuță, gaiță, coțofană, alunar) construiesc 
cuiburile din crengi instalate în coroana arborilor;

 » mierla neagră, silvia, cinteza, sticletele, mugurarul, 
sfrânciogul alcătuiesc cuibul în formă de cupă, din 
vegetația uscată, rămurele, fibre vegetale, rădăcinuțe.

Foto 14. Cuib de rândunică (foto Nicolae Onea, Muzeul Brăilei 
”Carol I”, Secția de Științe ale Naturii)

Rândunica și lăstunul de casă amenajează cuiburi sub 
streșinile caselor sau pe grinzile grajdurilor (foto 14).
Pițigoii, muscarul negru, graurul, codroșul instalează 
cuibul într-o cavitate formată din crenguțe, mușchi, 
lână și pene. Forma cuibului ține ouăle la un loc, în 
perioada clocitului, ușurând încălzirea lor de corpul 
păsării și păstrarea temperaturii din interiorul cuibului 
(Mainwaring et al 2014, Bodey et al 2020).
De remarcat că, la multe specii, cum este dumbrăveanca 
(Coracias garrulus L.) (foto 15), ouăle sunt clocite de femelă 
împreună cu masculul. La guguștiuc (Streptopelia decaocto 
Friv.), ouăle sunt clocite de ambii parteneri (foto 16).
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Foto 15. Dumbrăveancă (foto Cornel Alexandru)

Foto 16. Guguștiuci (foto Cornel Alexandru)

Sunt și specii, precum mugurarul (Pyrrhula pyrrhula L.), 
la care femela pare a domina relația de cuplu, cuibul 
este făcut de femelă, iar puii sunt hrăniți în primele zile 
numai de masculi, iar apoi de ambii parteneri (Newton 
1999).

Foto 17. Gaița (foto Cornel Alexandru)

La gaiță (Garrulus glandarius L.) (foto 17) clocesc ambii 
parteneri, iar la apariția unui pericol, părintele își 
zbârlește moțul, țipă specific, se adună mai multe 
exemplare, dar nu își abandonează puii.
Unele specii, în momentul apropierii unui pericol de cuib, 
scot strigăte de alarmă sau mimează imposibilitatea de-a 
zbura normal, pentru a distrage atenția de la pui.
În cazul lăstunului de casă (Delichon urbicum Horsfield & 
Moore), puii din prima generație aduc și ei hrană puilor 
din a doua generație. Dacă apare o pisică sau un alt 
pericol, toată colonia atacă intrusul.
Ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major L.), prin 
munca ce o depune pentru găsirea și recoltarea hranei 
pentru pui, este simbolul străduinței. Din veșnicul 
alergător după hrană, în timpul clocitului, masculul 
devine cel mai casnic, nepărăsindu-și partenera. 
Dendrocopos syriacus este bine adaptată mediului urban 
cu arbori și pomi diverși (Linția 1954).
Pentru a fi protejate, unele specii de mici dimensiuni își 
construiesc cuiburile în apropierea celor de răpitoare. În 
apărarea cuibului, părinții reacționează atacând intrușii, 
inclusiv păsările prădătoare (care consumă ouă sau pui) 
și răpitoare (Němec and Fuchs 2014) (foto 18).

Foto 18. Coțofană alungând șorecarul comun  
(foto Cornel Alexandru)

Uneori, în stolurile din aceeași specie (cum ar fi graurii, 
mătăsarii, vrăbiile, scatii, sturzii viilor), păsările au activități 
sociale – cântă în același timp sau participă la acțiuni de 
alarmare sau apărare (Szekely et al 1991, Lima 2009).
La privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia L., sin. L. 
philomela), se pot distinge în cântec conexiunile dintre 
parteneri: la început este cântecul de dragoste, de 
un lirism neîntrecut, mai apoi este cântecul fericirii 
dobândite.
Zgomotul orașelor reduc comunitatea speciilor care 
cuibăresc (numărul de specii și de exemplare) și 
densitatea cuiburilor, dar sporesc reușita creșterii 
puilor (indirect, prin scăderea numărului de prădători) 
(Francis et al 2009).

7. Sanitare neobosite
Păsările mici, din parcuri, grădini și liziere de păduri, 
cum sunt neamurile de pițigoi (pițigoiul mare – Parus 
major L., pițigoiul albastru – Cyanistes caeruleus L., 
pițigoiul de munte – Poecile montanus Bald., pițigoiul de 
brădet – Periparus ater L.) prin felul lor trepidant de viață, 
din zori și până în noapte, cheltuiesc mai multă energie 
decât cele mari, sau decât celelalte viețuitoare (foto 19). 
Această energie o recuperează din hrană (insecte adulte, 
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ouă, larve, semințe și bace), care se ridică în fiecare zi, 
până la o treime din greutatea corpului lor. La pițigoi, 
hrana proaspătă formată din insecte (adulți sau larve), 
atinge zilnic chiar greutatea corpului. Această acțiune 
sanitară a pițigoilor, nu se limitează la diminuarea 
insectelor și omizilor în timpul sezonului de vegetație, ci 
continuă și iarna, când desfac cuiburile pline de omizi 
ale insectelor care iernează în acest stadiu.

Fig. 19. Pițigoiul mare (foto Cornel Alexandru)

Cojoaica de pădure (Certhia familiaris L.), o păsărică mică 
și harnică, își caută hrana (insecte adulte, ouă și larvele 
acestora sau orice nevertebrate mici de pe scoarță sau 
crăpăturile arborilor) cățărându-se de jur-împrejurul 
ramurilor și al tulpinilor din pădurile, parcurile și 
livezile cu arbori bătrâni (Snell et al 2020).
Specializată pe gândacii și larvele de tulpină, din parcurile, 
aliniamentele și grădinile localităților, ciocănitoarea 
de grădină (Dendrocopos syriacus Hempr. & Ehrenb.), 
precum și alte specii de ciocănitori, percheziționează 
ramurile și tulpinile arborilor și desprind scoarța 
lemnului, scoțând sunete specifice. Toamna se retrage 
în livezi, fiind folositoare în pomicultură. Are un cântec 
ușor și plăcut.
O serie de insecte vătămătoare vegetației lemnoase sunt 
consumate de păsări, cu un efect benefic asupra sănătății 
plantelor (Ene 1955, Simionescu et al 2000, Simionescu 
et al 2012):
 » larvele, pupele și fluturii speciilor defoliatoare 

(Tortrix viridana, diferite Geometridae și Noctuidae, 
Lymantria dispar, Lymantria monacha, Hyphantria 
cunea, Archips xylosteana, Euproctis chrysorrhoea, 
Malacosoma neustria, Thaumetopoea processionea, 
Drymonia ruficornis, Phalera bucephala, Orgyia antiqua, 
Acrobasis tumidana, Dasychira pudibunda, Stilpnotia 
salicis, Clostera anastomosis, Nycteola asiatica, Dicranura 
vinula, Hyponomeuta rorellus, Hyponomeuta cognatella, 
Yponomeuta evonymella);

 » larvele și pupele (uneori adulți) gândacilor defoliatori 
(Melasoma populi, Phyllodecta sp., Phyllobius argentatus, 
Galerucella luteola, Lytta vesicatoria, Haltica quercetorum, 
Agelastica alni, Orchestres fagi, Stereonychus fraxini), 
a țigărarilor și, uneori, a trombarilor (Coleoptera / 
Curculionidae).

 » larvele și pupele gândacilor de scoarță (Ipidae, 
Bupresticidae) și lemn (Lepidoptera, Cerambycidae);

 » larvele și pupele (uneori a adulților) gândacilor de sol 
(Elateridae);

 » larvele și pupele (uneori adulții) gândacilor de scoarță 

(Ipidae, Buprestidae) și al insectelor xilofage (Cossus 
cossus, Zeuzera pyrina, Cerambycidae, Curculionidae);

 » larve, pupe, după caz adulți ai insectelor care 
afectează semințele sau fructificațiile (Lepidoptera, 
Hymenoptera, Curculionidae) etc.

Eficiența acțiunii păsărilor asupra diminuării efectului 
dăunător al insectelor vătămătoare este diferită de la caz 
la caz, unele insecte dezvoltându-și reacții de apărare 
(producția de toxine, de perișori sau dezvoltarea larvelor 
în zone greu accesibile – lemn, gale etc.).
Deși majoritatea speciilor aduc diverse servicii culturale 
în spațiile rurale și urbane, există și rare excepții 
(deservicii culturale): au fost consemnate agresiuni ale 
gâștei canadiene sau pescărușilor asupra oamenilor 
(Cox et al 2018), în timp ce altele sunt nedorite în preajma 
locuințelor (porumbeii) sau în parcuri (stolurile de ciori 
și stăncuțe), pentru că fac mizerie prin dejecțiile lor 
(Perry et al 2020).

Foto 20. Prigorii (foto Nicolae Onea, Muzeul Brăilei ”Carol I”, 
Secția de Științe ale Naturii)

Efectul unor păsări este, încă, considerat a fi potențial 
distructiv asupra culturilor cerealiere (stolurile de gâște 
care pasc în culturile tinere în timpul sezonului rece; 
corvidele în culturile aflate în pârg), semănăturilor 
din silvicultură (diferite paseriforme), viilor și livezilor 
(graurii), stupinelor (prigoriile) etc. (Băcescu 1961, 
Simionescu et al 2012, Perry et al 2020).
Păsările sunt purtătoare ale unor agenți ai diferitelor 
boli umane (gripa aviară, gripa de tip A, virusul West 
Nile, encefalită, borelioză, E-coli, Salmonella etc.), dar 
rareori acestea pun în pericol real comunitățile umane 
(Tsiodras et al 2008, Clark 2009, Fiț et al 2015, Meissner et 
al 2015, Gryczyńska 2018).

8. Menținerea condițiilor naturale 
favorabile
Asigurarea unei ponderi optime a vegetației în 
aglomerările urbane, cu includerea unor păduri parc 
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cu diversitate bogată (specii arborescente, arbustive 
și ierboase) și stare normală de dezvoltare, contribuie 
la menținerea unei diversități avifaunistice benefice 
(Lerman et al 2014, Blinkova and Shupova 2017, Sultana 
et al 2020). Pentru aceasta, se impun o serie de măsuri de 
gospodărire a zonelor verzi cu vegetație lemnoasă, cum 
ar fi (Bolea et al 2013, Rajashekara and Venkatesha 2017):
 » Oprirea reducerii ponderii spațiilor verzi pentru noi 

construcții edilitare;
 » Promovarea codrului grădinărit în zonele forestiere 

învecinate aglomerărilor urbane, pentru menținerea 
unei structuri favorabile stabilității populațiilor de 
păsări;

 » Renunțarea la exploatările dezordonate, cu potențial 
de reducere a faunei avicole (Lencinas et al 2018);

 » Evitarea elagajului excesiv și a tăierilor de îngrijire 
brutale în parcuri și păduri, care reduc posibilitățile 
naturale de cuibărire și hrănire ale păsărilor;

 » Reintroducerea subarboretului și a păturii erbacee 
care favorizează cuibăritul și hrănirea păsărilor;

 » Ocrotirea arborilor monumentali (Bolea 2013) și 
păstrarea celor scorburoși, care asigură hrana și 
cuibăritul păsărilor și nu constituie un pericol pentru 
vizitatori;

 » Prevenirea incendiilor de pădure (Poirazidis et al 
2017);

 » Reglementarea folosirii insecticidelor puternice 
care au urmări nefaste și asupra păsărilor (conform 
principiilor promovate de sistemele de certificare a 
pădurilor);

 » Asigurarea hranei și adăposturilor pentru păsări în 
timpul iernilor grele;

 » Ținerea în frâu a speciilor invazive, care pot reduce 
(prin competiție sau introducerea unor boli) 
biodiversitatea (Sanz-Aguilar et al 2015, Mori et al 
2019);

 » Oprirea vandalismului, constând din distrugerea 
cuiburilor sau prinderea păsărilor cu capcane, lațuri 
și plase.

Au fost propuse unele metode de evaluare a potențialului 
habitatului (i-Tree wildlife habitat models, cu date 
privind caracteristicile arborilor: volumul coroanei, 
diametru, desimea arborilor, volumul de lemn mort) 
pentru fiecare specie de păsări, pe tipuri de folosință 
a terenului (perimetre rezidențiale, centre comerciale, 
zone industriale, căi de transport, spații verzi, terenuri 
virane), care oferă date utile pentru identificarea 
măsurilor optime de management al zonelor urbane 
(Lerman et al 2014).
Îmbunătățirea condițiilor naturale se poate face prin:
 » Asigurarea unei ponderi optime a spațiilor verzi (în 

special cu vegetație arborescentă) în zonele urbane 
(Ionescu et al 2008);

 » Suplimentarea surselor de apă, prin instalarea 
adăpătorilor;

 » Hrănirea suplimentară de iarnă;
 » Instalarea de cuiburi și adăposturi de iarnă;
 » Biomonitorizarea poluării și reducerea ei sub pragul 

de toxicitate (Bolea and Chira 2005).
Unele specii sunt, încă, desconsiderate (din cauza unor 
superstiții vechi), dar se fac eforturi de conștientizare 
a rolului acestora în biodiversitatea ecosistemelor 
naturale sau antropizate.
O parte din speciile întâlnite în spațiile verzi din zonele 
urbane (barza, șorecarii, vântureii, ulii, găile, corbul, 
sfrânciogii, iar pe lacurile liniștite pot fi văzute egretele, 
lebedele ș.a.) sunt ocrotite, pentru protejarea rolului lor 
în ecosistemele din care fac parte și pentru conservarea 
biodiversității (Stănescu et al 2014, Lencinas et al 2018, 
Lee and Song 2019).
Pădurile parc și perdelele forestiere pot contribui 
la crearea unor coridoare verzi, care să conecteze 
habitatele forestiere, creând condiții optime pentru o 
serie de păsări care cuibăresc în arbori, dar se hrănesc 
în habitatele învecinate (pășuni, culturi agricole, zone 
umede ș.a.), cum ar fi: majoritatea răpitoarelor (de zi 
și de noapte), stârcii și cocostârcii, corvidele, neamul 
cintezelor, sfrânciocii și multe altele (Kontsiotis et al 
2019).

9. Adaptarea speciilor de păsări la 
particularitățile pădurilor urbane
În zonele verzi urbane se disting numeroase habitate în 
care numărul și felul păsărilor se diferențiază evident 
(Ferry and Frochot 1989, Stănescu and Pârvulescu 2008, 
Lerman et al 2014, Canedoli et al 2018, Campos-Silva and 
Piratelli 2020):
 » cartierele rezidențiale aerate, cu zone verzi și liniște 

mai multă;
 » parcurile cu o mare varietate de arbori arbuști, liane 

cățărătoare, pajiști, flori garduri vii, alei liniștite etc.;
 » bulevardele și străzile cu aliniamente de arbori, 

zgomotoase și poluate;
 » centrele orașelor, cu clădiri comprimate înghesuite 

și drumuri pe care forfotesc mașinile, unde 
numărul speciilor de păsări este mai mic, cum ar fi: 
Columba livia domestica, Apus apus, Passer domesticus, 
Phoenicurus ochruros etc.;

 » periferia orașelor, cu clădiri mai rare, grădini și livezi, 
este mai bogată în specii de păsări, cum ar fi: Hirundo 
rustica, Delichon urbica, Troglodytes troglodytesm 
Lascinia megarbynchos, Fringilla coelebs, Carduelis 
carduelis etc.

Iarna, păsările se pot instala în orașe, unde găsesc 
hrană, căldură și protecție contra prădătorilor. Printre 
vizitatorii de iarnă, mai frecvenți sunt pițigoiul mare 
Parus major, mierla Turdus merula, pițigoiul albastru 
Cyanistes caeruleus, cocoșarul Turdus pilaris (Ciach and 
Fröhlich 2017). Măcăleandrul Erithacus rubecula iernează 
în număr mare în grădini când au în apropiere și păduri.
Sturnus vulgaris și Corvus sp. își aleg în oraș zone de 



Anul XXV | Nr. 46 | 2020

117

înnoptat (dormitoare), zburând în fiecare dimineață, 
pentru a se hrăni în exterior și revin seara pentru a 
dormi. Când în aceste dormitoare, numărul de păsări 
atinge zeci de mii, ele devin deranjante (Ferry and 
Frochot 1989).
Pădurile urbane constituie o sursă de nutriție prin 
vegetația abundentă de arbori și arbuști, care produc 
diverse semințe / fructe (Bolea and Vasile 2007).
Speciile de Sorbus hrănesc: Turdus merula, Turdus 
iliacus, Pyrrhula pyrrhula, Bombycilla garulus. Mai sunt 
importanți Hedara helix și speciile de arbuști ornamentali 
care furnizează bace.
Carduelis spinus și Carduelis carduelis sunt specializați la 
semințele foarte mici de anin și mesteacăn.
Fringilla montiforingilla și Coccothraustus coccothraustes 
pot consuma semințele dure ale arborilor de talie mare. 
Paser domesticus, Columba livia se hrănesc cu grăunțele, 
alimentele și deșeurile de alimente aruncate de oameni. 
Deșeurile hrănesc și păsările omnivore sau carnivore 
precum Corvus sp. și Larus sp.
Populațiile sporite de păsări și rozătoare, care s-au 
adaptat centrelor urbane, atrag unele specii de carnivore 
(în general reduse ca număr de exemplare), o parte din 
acestea (Accipiter nisus, A. brevipes, Falco sp., Athene 
noctua, Strix aluco) cuibărind în orașe.

Fig. 21. Cucuvea (foto Alexandru Cornel)

Asistăm la expansiunea păsărilor în zonele antropizate, 
odată cu creșterea deșeurilor alimentare și extinderea 
pădurilor urbane. Phoenicurus ochruros s-a instalat în 
Londra după al doilea război mondial și, după câteva 
decenii, a apărut în aglomerările urbane din Franța, mai 
înainte de Hirunda rustica și Turdus merula (Ferry and 
Frochot 1989, Nielsen et al 2014, Jokimäki et al 2018).
Păsările exotice pătrund cu mai mare ușurință în mediile 
urbane față de ecosistemele stabile (Lepczyk et al 2017).

10. Concluzii
Păsările din zonele urbane contribuie la buna funcționare 
a ecosistemelor antropizate, atât în lanțurile trofice din 
care fac parte, cât și prin ținerea în frâu al unor insecte 
(defoliatoare, muște, țânțari, căpușe etc.) sau reciclarea 
unor deșeuri alimentare sau agricole.
În același timp, păsările din aglomerările urbane aduc un 
strop de naturalețe, contribuind la sporirea farmecului 

unor spații mai mult sau mai puțin antropizate. Astfel, 
ele au un rol educativ al tinerei generații privind 
factorii de mediu înconjurător și contribuie la creșterea 
confortului psihic al orășeanului.
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Abstract
The birds – vital component of urban forest ecosystems
Birds of urban areas contribute to the proper functioning of man-made / transformed ecosystems, both in the 
food chains they belong to and by keeping some insects (defoliators, flies, mosquitoes, ticks, etc.) in check or 
recycling food or agricultural waste.
At the same time, the birds from the urban agglomerations bring a touch of naturalness, contributing to the 
increase of the charm of more or less anthropized spaces. Thus, they have an educational role for the young 
generation regarding environmental factors and contribute to increasing the mental comfort of the citizen
Keywords: green areas, forest-parks, biodiversity, environment, life quality



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

120

P O L I T I C Ă  F O R E S T I E R Ă

Viziunea Federației Coaliția Natura 
2000 pentru sistemul de management 
al rețelei de arii protejate din România 

pentru perioada 2019-2028
Federația Coaliția NATURA 20001

1 Documentul de față cuprinde fragmente din documentul cu același nume publicat pe site-ul https://regasesteromania.ro/wp-
content/uploads/2018/10/viziunea-federatiei-coalitia-natura-2000.pdf

1. Introducere
Ariile protejate în România și sistemul de 
management al acestora
România – țara cu cele mai diverse condiții biogeografice 
din Uniunea Europeană – beneficiază de valori naturale 
unice. Pentru conservarea acestora, în țara noastră s-au 
desemnat arii protejate încă de la începutul secolului 
XX. Primele rezervații au fost înființate în anii ’20, iar 
primul parc național în 1935. În anii ’90 România 
avea 8% din teritoriu inclus în arii protejate de interes 
național. Aderarea la Uniunea Europeană a dus la o 
creștere semnificativă a suprafeței ariilor protejate, 
acestea reprezentând acum aproape 25% din teritoriul 
țării. În acest procent sunt cuprinse atât ariile protejate 
de interes național, cât și siturile Natura 2000 – parte a 
rețelei europene de arii protejate.
Sistemul de management al ariilor protejate din 
România este însă unul dintre cele mai tinere din 
lume, luând naștere doar în 1999-2000, când au devenit 
funcționale primele entități de administrare dedicate 
acestui domeniu și s-a aprobat prima lege dedicată 
special ariilor protejate. Până recent acest sistem 
de management a fost unul foarte progresist ca și 
mod de organizare a managementului și implicare 
a factorilor interesați, România fiind singura țară în 
care cadrul legal permitea asumarea responsabilității 
de management pentru ariile protejate de către orice 
entitate, de Stat sau privată, care dispunea de motivația 
și resursele necesare. Această configurație a permis 
dezvoltarea unui management participativ și colaborativ, 
creșterea capacității numeroșilor actori sociali în 
domeniu și păstrarea valorilor de biodiversitate. Anul 
2018 a adus însă o schimbare radicală în această privință, 
Guvernul îndepărtând de la managementul ariilor 

protejate entitățile care și-au asumat custodia timp 
de peste 10 ani, în ciuda lipsei de capacitate a Statului 
pentru acest domeniu. Această măsură reprezintă 
un pas important spre centralizarea sistemului de 
management, care diminuează atât oportunitățile de 
exercitare și perfecționare a unor abordări participative, 
cât și posibilitatea de a integra în sistem și de a pune în 
serviciul naturii multitudinea de resurse de care dispun 
diferiți actori sociali.
Pe lângă modul de organizare al sistemului de 
management de până la mijlocul anului 2018, România 
era unică în Europa și prin contribuția extrem de 
redusă din partea Statului la protecția naturii. Astfel, 
România era singura țară în care statul nu aloca în 
mod direct, din bugetul de Stat, resurse financiare 
dedicate managementului ariilor protejate, cu excepția 
unei singure arii de interes internațional – Rezervația 
Biosferei Delta Dunării. Înființarea în 2017 a Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate a impus 
alocarea unui buget pentru funcționarea acestei 
instituții, buget extrem de redus însă, care nu permite 
asigurarea managementului ariilor protejate și atingerea 
obiectivelor de protecție a naturii.
Varietatea mare a tipurilor și categoriilor de management 
al ariilor protejate din țara noastră și complexitatea 
sistemului, diversitatea și interesele majore ale 
numeroșilor factori interesați, necesitatea integrării 
obiectivelor și managementului a numeroase sectoare 
economice sunt tot atâtea argumente pentru necesitatea 
unei coordonări unitare asumate de Stat, în baza unei 
strategii pe termen lung. Chiar dacă înființarea în 2016 
a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate 
(ANANP) este un pas important pentru asigurarea 
coordonării, configurația sistemului de management a 
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fost afectată profund de modificările legislative din 2018. 
De asemenea, țara noastră nu are încă o viziune clară 
și o strategie pe termen lung pentru managementul și 
integrarea sistemului de arii protejate în cadrul mai larg 
al dezvoltării teritoriale.
Acest document reflectă viziunea unor specialiști și 
practicieni, membri ai organizațiilor neguvernamentale 
coagulate în Coaliția Natura 2000, care au fost și sunt 
implicate foarte activ în domeniul ariilor protejate, 
majoritatea fiind, până de curând, și administratori de 
arii protejate. La elaborarea acestei viziuni au contribuit 
și specialiști practicieni ale căror organizații sau instituții 
nu sunt membre în Coaliția Natura 2000.

De ce este necesară și relevantă o viziune pe 
termen lung?
Managementul ariilor protejate, respectiv cel al sistemu-
lui de arii protejate, are un grad ridicat de complexitate, 
care rezultă, în primul rând, din suprapunerea multiple-
lor obiective, drepturi, responsabilități și interese la nive-
luri teritoriale diferite. În acest context, pentru ca resur-
sele investite să fie utilizate eficient și pentru obținerea 
beneficiilor scontate, sunt necesare un cadru coerent la 
nivel național și o abordare sistematică, integrativă și 
strategică a managementului. În plus, gradul ridicat de 
fragmentare instituțională care caracterizează sistemul 
de management și decizie pentru ariile protejate din Ro-
mânia, chiar și după schimbările recente (iulie 2018) im-
pune necesitatea asigurării coordonării și coerenței.
Aceasta reprezintă prima viziune națională unitară, 
dedicată sistemului de management al ariilor protejate 
din România. Acest demers își propune în primul rând 
să pună baze mai solide pentru eficientizarea eforturilor 
actuale de conservare a biodiversității în și prin ariile 
protejate și să asigure coerența demersurilor în această 
direcție. Deși se concentrează în primul rând pe ariile 
protejate, care reprezintă principalul instrument pentru 
protecția naturii în România, această viziune își propune 
să susțină și să integreze și alte abordări dedicate 
conservării și protecției naturii.
După aproape două decenii de existență și evoluție a 
sistemului de management al ariilor protejate în România, 
numeroși actori sociali implicați deja în construirea și 
dezvoltarea acestui sistem, dispun de premisele necesare 
pentru a se perfecționa și eficientiza pe baza experienței 
practice de până acum. Viziunea prezentată în acest 
document este orientată spre sistemul participativ, 
colaborativ de management al ariilor protejate, care 
s-a realizat în cadrul legal existent înaintea modificării 
legislației privind regimul ariilor protejate4 (din iulie 
2018). Convinși de beneficiile pe care modul anterior de 
organizare al sistemului de management le are pentru 
protecția naturii și conștienți de aspectele nefuncționale 
sau deficiente ale acestuia, membrii Coaliției propun, 
prin această viziune o abordare care să construiască pe 
bazele clădite până acum, într-un mod mai structurat, 

mai hotărât, mai participativ și mai integrator și mai ales, 
mai eficient. Modul de lucru propus se definește prin 
prisma principiilor enunțate în Capitolul III al acestui 
document.

Procesul de elaborare
Această Viziune a fost construită în baza discuțiilor 
purtate în numeroasele grupuri de lucru organizate 
în perioada noiembrie 2015 - august 2018, inițiate 
de membrii Coaliției ONG. Rezultatul se bazează pe 
cunoștințele și experiența practică acumulate de cei ce 
au contribuit la elaborarea ei, respectiv reprezentanți ai 
organizațiilor și instituțiilor implicate în managementul 
ariilor protejate, ai societății civile și experților din 
domeniu, atât din cadrul Coaliției Natura 2000 cât și din 
afara ei.

Specificul abordării strategice
Viziunea este structurată pe elementele principale ale 
unui sistem de management funcțional de arii protejate, 
prezentat foarte succint în cele ce urmează.
Ariile naturale protejate, atunci când sunt gestionate 
eficient, oferă beneficii multiple societății, prin 
păstrarea unor elemente și sisteme naturale unice, cu 
valoare ecologică și științifică, prin multitudinea de 
servicii ecologice și de mediu asociate, oportunități 
pentru învățare și cercetare. Scopul managementului 
ariilor naturale protejate, de la care pleacă această 
viziune, este gestionarea interacțiunilor dintre ariile 
protejate și societate. În final, acest management trebuie 
să asigure societății beneficiile și funcțiile pentru care 
ariile protejate au fost desemnate, respectând valoarea 
intrinsecă a naturii. Acest lucru se poate face doar 
printr-o abordare sistemică. Pentru a fi funcțional 
și eficient în atingerea obiectivelor sale, sistemul de 
management al ariilor protejate trebuie să dispună 
de resursele necesare (financiare, umane, tehnice, 
informaționale etc.) și de un mod adecvat de organizare.
Ariile protejate trebuie să reprezinte instrumentul 
principal pentru conservarea biodiversității, alături de 
alte mecanisme care să asigure acest deziderat în afara 
limitelor lor. Sistemul de management al rețelei de arii 
protejate trebuie să asigure cadrul, resursele și procesele 
necesare în acest scop, precum și cadrul social necesar 
menținerii pe termen lung a valorilor și beneficiilor 
în cauză. Figura 1 redă sintetic relația dintre sistemul 
(rețeaua) de arii protejate și cadrul social și economic 
uman, indicând principalele elemente și caracteristici 
ale unui sistem funcțional.
Această viziune privește întreg sistemul de management 
descris mai sus, iar punctul său de plecare îl reprezintă 
situația actuală a ariilor protejate, cu progresele realizate 
până în acest moment și principalele probleme. La 
elaborarea ei au participat experți cu experiență practică 
în managementul ariilor protejate și conservarea naturii 
de la toate nivelurile decizionale.
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Fig. 1. Sistemul de management al ariilor protejate și relațiile dintre componentele strategice (Alina Ioniță)

Utilitatea practică
Acest document de viziune va fi principalul instrument 
de lucru al Coaliției Natura 2000 și va putea fi utilizat 
astfel:
 » va fi promovat pentru inițierea procesului de realizare 

a unei strategii naționale pentru sistemul de arii 
protejate din România;

 » va direcționa acțiunile și proiectele Coaliției și ale 
membrilor săi, astfel încât acestea să contribuie la 
realizarea priorităților identificate;

 » va fi utilizat pentru a încuraja diferite categorii de 
actori din societatea românească să se implice în 
mod activ în realizarea unui sistem de arii protejate 
eficient;

 » va sta la baza acțiunilor de implicare în îmbunătățirea 
sistemului legislativ relevant pentru ariile protejate;

 » va reprezenta principalul instrument de monitorizare 
a progresului din domeniu și de cuantificare a gradului 
de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivel național 
prin directivele și convențiile internaționale de către 
toți actorii implicați;

 » va oferi un cadru pentru armonizarea acțiunilor 
membrilor Coaliției și ale factorilor interesați pentru 
atingerea scopului viziunii de a transforma ariile 
protejate în modele de dezvoltare durabilă bazate pe 
conservarea naturii.

Această abordare reprezintă în primul rând viziunea 
Coaliției ONG Natura 2000, cu privire la direcțiile 
strategice de urmat și măsurile necesare pentru 
rezolvarea problemelor actuale din domeniul ariilor 
protejate. Reprezintă un prim pas și o abordare 

care ne dorim să fie asumată și de către instituțiile 
guvernamentale responsabile din domeniu. Pentru a 
avea succes, implementarea acestei Strategii nu poate fi 
realizată decât într-un mod colaborativ, printr-un efort 
comun, coordonat, al instituțiilor, membrilor Coaliției, 
entităților implicate direct în administrarea ariilor 
protejate și a tuturor factorilor interesați.
2. Situația actuală a ariilor protejate
România are în prezent un sistem de arii protejate (Fig. 
2) care acoperă 24,83% din suprafața țării, constituit din 
tipurile de arii protejate prezentate în Tabelul 1, alături 
de 2 geoparcuri și 19 situri Ramsar.

Fig. 2. Repartiția teritorială a ariilor naturale protejate din 
România (Adrian Pătrulescu, Sursa datelor spațiale: Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor: http://www.mmediu.ro/articol/

date-gis/434)
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Tab. 1. Situația ariilor protejate din România

Tipul ariei protejate
Număr 
de arii 

protejate

Suprafață 
(ha)

% din 
suprafața 

țării

Parcuri naționale 14 896.758 3,8

Parcuri naturale 16 533.491 2,2

Rezervații științifice 27 - -

Rezervații naturale 939 - -

Monumente ale naturii 169 1748 0,01

Rezervația Biosferei Delta Dunării 1 580.000 2,4

Situri Natura 2000 531 5.567.400 22,56

Tab. 2. Situația administratorilor de arii protejate (august 2018)

Tipul ariei protejate Nr de 
AP

% din nr
total de AP 

subcontractate

% din 
suprafața celor 
subcontractate

Regia Națională a Pădurilor 
(RNP) 85 28 32

Organizații Non-
Guvernamentale (ONG) 127 38 21

Consilii Județene 16 5 11

Agenții pentru Protecția 
Mediului (APM) 15 5 1

Asociații de vânătoare și 
pescuit 18 6 2

Societăți cu Răspundere 
Limitată (SRL) 17 6 10

Ocoale silvice private și 
proprietari de păduri private 16 5 18

Primării și organizații de 
dezvoltare regională 9 3 5

Institute de cercetare și 
universități, muzee 14 5 1

Conform legislației în vigoare până în august 2018, 
autoritatea centrală responsabilă pentru protecția 
mediului, deleagă, pe baza de contract responsabilitatea 
managementului ariilor protejate, actorilor care dispun 
de capacitatea necesară. Managementul ariilor protejate 
poate fi realizat, în funcție de context, fie prin constituirea 
unei Administrații – structură specială dedicată acestui 
scop – fie prin preluarea acestei responsabilități de 
către o entitate constituită în alte scopuri. În numeroase 
cazuri, aceeași entitate deține responsabilitatea pentru 
un „pachet” de AP (care se suprapun sau care sunt 
localizate în zone diferite).
Astfel, 30 de parcuri naționale și naturale, precum 
și alte 24 de situri Natura 2000 necesită înființarea 
de Administrații cu echipe de administrare asistate 
de Consilii Consultative de Administrare și Consilii 
Științifice. Doar 42 dintre acestea (78%) au administrator. 
În plus, 42% dintre rezervațiile naturale, monumentele 
naturii și siturile Natura 2000 care nu necesită 
Administrații sunt în responsabilitatea custozilor. Totuși, 
pentru o bună parte din ariile protejate existente (8 AP 
care necesită constituirea de Administrații și 61% dintre 
AP care pot fi administrate de custozi – Tabelul 3) nu au 
fost încheiate contracte de administrare.

Tab. 3. Situația administrării ariilor protejate*

Număr și categorii 
sau tipuri de AP

Cu administrator 
(custode sau 
structură de 

administrație)

Fără administrator

Nr % AP S (%) Nr % S
(%)

„Pachete” de 
arii protejate 685 306 45 73 379 55 27

Din care

a) 54 parcuri 
naționale și 

naturale + b) 
situri care 
necesită 

constituirea de 
Administrații

a) 78
b) 14 78 12 22 22

631 rezervații 
și situri pentru 

custodie
264 68 68 367 58 32

Elaborarea planurilor de management pentru ariile 
protejate a început de la data înființării primelor 
administrații de parcuri naționale, în 1999-2000. Dar, din 
lipsa resurselor financiare și umane, ritmul de elaborare 
și de aprobare a planurilor de management a fost unul 
foarte lent.
Resursele pentru managementul ariilor protejate în 
perioada 1999-2018 au fost asigurate în principal prin 
proiecte finanțate din fonduri private și comunitare, 
cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, care a 
beneficiat anual de bani din bugetul Statului.
Prin Consiliile Științifice și Consiliile Consultative de 
Administrare asociate echipelor de administrare a 
parcurilor naționale și naturale și unor situri Natura 2000 
s-a creat un mecanism de implicare a factorilor interesați, 
a cărui eficiență trebuie substanțial îmbunătățită.
Presiunile și amenințările cu care se confruntă ariile 
protejate sunt numeroase și foarte diverse. În prezent 
nu există o evaluare la nivel național al acestora, dar 
parte din planurile de management aprobate prezintă o 
evaluare a acestora.
În ce privește sistemul, în ansamblu, deși s-a dezvoltat 
vizibil în cei 18 ani de existență, se confruntă cu 
numeroase probleme, care au fost dezbătute în cadrul 
grupurilor de lucru care au stat la baza elaborării acestei 
viziuni. Pentru o diagnoză completă și bine documentată 
sunt necesare atât accesul la date și informații exacte și de 
actualitate, cât și implicarea activă a tuturor instituțiilor 
responsabile, a administratorilor de arii protejate și a 
reprezentanților factorilor interesați.

3. Principii pentru managementul 
ariilor protejate din România
Respectarea următoarelor zece principii în 
managementul ariilor protejate de la toate nivelurile 
și de către toți actorii implicați, reprezintă o condiție 
obligatorie activităților de conservare, indiferent de 
modul de organizare a sistemului de management al 
ariilor protejate. Aceste principii trebuie să ghideze 
procesele asociate managementului ariilor protejate, 
începând din etapa pregătitoare, premergătoare 
declarării ariilor protejate noi, în care este analizată 
fezabilitatea acestui demers, și pe tot parcursul etapelor 
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de planificare, implementare și actualizare a măsurilor 
de management. Respectarea acestor principii, de către 
toți actorii implicați, este absolut necesară pentru ca 
abordarea descrisă în acest document să aibă succes în 
practică.

I. Abordarea holistică și integrată
Aspectele privind protecția naturii trebuie abordate 
în mod integrat, ținând cont de legăturile inseparabile 
și interdependente cu aspectele social-culturale, 
economice, administrative, politice etc. Această 
perspectivă trebuie să se regăsească atât în modul 
de organizare al sistemului de management (care 
trebuie să permită colaborarea și implicarea diferitelor 
sectoare), cât și în modul integrat de abordare al 
politicilor, strategiilor, planurilor de management ale 
ariilor protejate, al studiilor de evaluare a fezabilității 
și impactului și al tuturor practicilor relevante din 
alte domenii. În egală măsură, această perspectivă 
trebuie să fie reflectată și de modul de comunicare al 
ariilor protejate, respectiv de strategiile de comunicare, 
programele de conștientizare și educaționale pentru 
natură, de la toate nivelurile. Pentru ca obiectivele de 
conservare a naturii să fie integrate cu cele ale altor 
sectoare de dezvoltare, această perspectivă trebuie să fie 
adoptată și de factorii interesați.

II. Prioritatea
Pentru păstrarea și valorificarea durabilă a valorilor 
naturale și culturale, obiectivele de management ale 
ariilor protejate trebuie să fie prioritare în raport cu alte 
obiective, așa cum prevede legislația națională. Ariile 
naturale protejate includ valori naturale și culturale 
de patrimoniu ale societății românești, fiind de interes 
public. Ele reprezintă mecanismul principal de 
conservare a biodiversității și capitalului natural, având 
o contribuție importantă la conservarea unor valori 
culturale (e.g. patrimoniu arhitectural și alte valori 
culturale materiale și imateriale, tradiții, obiceiuri, 
practici tradiționale de valorificare a resurselor naturale 
etc). Acest principiu trebuie să se reflecte deopotrivă 
prin implicarea corespunzătoare a Statului Român și 
sprijinul Uniunii Europene pentru managementul ariilor 
protejate și prin respectarea acestei prevederi de către 
alte sectoare și domenii de activitate ale societății (e.g. 
dezvoltare teritorială, industrie, infrastructură, investiții, 
agricultură, turism etc). În acest scop este nevoie de o 
abordare coerentă, în care obiectivele de dezvoltare să 
fie aliniate cu cele de conservare.

III. Implicarea activă și constructivă a Statului
Statul trebuie să-și respecte obligațiile asumate la nivel 
internațional și european, asigurând un management 
eficient al ariilor protejate. În acest scop sunt necesare 
alocarea resurselor necesare, asigurarea coordonării și 
sprijinului tehnic și politic necesare pentru identificarea 
și implementarea celor mai bune soluții de management. 
Acest sprijin se materializează în susținerea activității 
entităților contractate pentru administrarea ariilor 
naturale protejate și a căror activitate asigură 
implementarea efectivă a măsurilor de management. 

Statul Român trebuie să își asume costurile asociate 
managementului ariilor protejate, respectiv să solicite 
organismelor Europene implicarea financiară și politică 
conform convențiilor asumate.

IV. Fundamentarea științifică a deciziilor și a 
practicilor de management
Desemnarea și managementul ariilor protejate se 
realizează pe baza informațiilor fundamentate științific 
și respectând cele mai înalte standarde calitative 
agreate la nivel european și internațional. Identificarea 
și utilizarea celor mai bune informații trebuie să 
reprezinte o preocupare permanentă și o prioritate 
pentru factorii de decizie de la toate nivelurile. Datele și 
informațiile de interes public necesare managementului 
ariilor protejate vor fi disponibile public, atât pentru 
administratori cât și pentru factorii interesați. Cercetarea 
științifică aplicativă pe teme de interes prioritar și 
realizarea studiilor de specialitate în acest domeniu (e.g. 
de biodiversitate, de fezabilitate și analiza impactului, 
sociologice, de conectivitate, etc) vor fi sprijinite și de 
către Statul Român, prin programe de finanțare dedicate. 
De asemenea, pentru o abordare unitară a practicilor 
de management vor fi stabilite standarde minime de 
calitate și ghiduri de bune practici.

V. Eficiența și eficacitatea
Asigurarea eficienței și eficacității managementului este 
necesară de-a lungul întregului ciclu de viață al ariilor 
protejate, încă din etapa premergătoare declarării 
oficiale a ariilor protejate și pe întreg parcursul etapei 
de implementare. Respectarea acestui principiu trebuie 
să fundamenteze toate deciziile din acest domeniu și 
presupune realizarea de către Stat a unui sistem coerent 
de evaluare a eficienței și eficacității managementului 
ariilor protejate. Având în vedere resursele limitate 
alocate în prezent acestui domeniu, utilizarea eficientă 
a acestora este imperativă.

VI. Transparența
Sistemul de decizie (guvernanță) și management al 
ariilor protejate din România trebuie să fie transparent 
și predictibil și să permită implicarea activă a tuturor 
factorilor interesați de la toate nivelurile (local, regional, 
național). Încrederea în administrarea ariilor protejate 
în interesul oamenilor și al naturii este consolidată de 
un sistem transparent. Informațiile de interes public 
necesare managementului ariilor protejate trebuie să fie 
disponibile pentru administratori și factorii interesați.

VII. Managementul participativ
Sistemul de decizie (guvernanță) și management al ariilor 
protejate din România trebuie să permită implicarea 
activă a tuturor factorilor interesați de la toate nivelurile 
(local, regional, național). Având în vedere complexitatea 
problematicii conservării în ariile protejate și faptul că 
resursele și terenurile din arii protejate sunt gestionate 
de numeroși actori sociali, managementul acestora 
poate fi eficient doar printr-o abordare participativă. În 
acest sens, autoritățile responsabile cu managementul 
ariilor protejate de la toate nivelurile trebuie să dispună 
de mecanisme care să le permită inițierea unor abordări 
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participative. Aceste mecanisme trebuie să permită și 
colaborarea inter și intra-sectorială, indispensabile 
pentru succesul eforturilor de management. Feedback-
ul administratorilor și al factorilor interesați va fi folosit 
pentru optimizarea administrării ariilor protejate. În 
mod special, ariile protejate au un impact major asupra 
comunităților locale și asupra altor factori interesați din 
zonele incluse sau învecinate acestora. Astfel, sistemul 
de luare al deciziilor trebuie să asigure participarea 
efectivă a factorilor interesați în procesele de decizie 
legate de declararea și gestionarea ariilor protejate.

VIII. Împărțirea echitabilă a costurilor 
conservării
Costurile conservării (de exemplu cele asociate 
managementului acestora, restricțiilor privind utilizarea 
resurselor și terenurilor) trebuie să fie împărțite 
echitabil între actorii publici și privați, în acord cu 
prevederile legislației naționale, a convențiilor și a 
politicilor internaționale și ale Directivelor Europene, la 
care România a aderat. Ariile protejate oferă beneficii de 
interes public societății în ansamblu. În acest moment, 
în România, cea mai mare parte a costurilor asociate 
ariilor protejate (de management și restricții de utilizare) 
sunt suportate din fondurile actorilor privați (e.g. 
organizații neguvernamentale, composesorate/ obști, 
proprietari privați de terenuri, locuitori ai comunităților 
locale), public-privați (e.g. Regia Națională a Pădurilor) 
și publici din teritoriu (e.g. Consilii Locale și Județene, 
Agenții pentru Protecția Mediului, universități ș.a.) 
cu o contribuție financiară importantă de la Comisia 
Europeană. Statul și Comisia Europeană trebuie să 
asigure mecanisme de compensare pentru proprietarii 
de terenuri cărora li se impun restricții de utilizare 
datorită statutului de arie protejată, respectiv mecanisme 
de încurajare a autorităților publice locale să participe 
în mod activ la managementul ariilor protejate.

IX. Integrarea intersectorială a obiectivelor de 
conservare
Obiectivele ariilor protejate vor fi integrate cu cele ale 
altor sectoare relevante (e.g. ape, păduri, agricultură, 
energie, transporturi, dezvoltare teritorială, turism, 
pescuit ș.a.). Acest principiu trebuie să fie reflectat în 
primul rând prin integrarea obiectivelor de management 
ale ariilor protejate în planurile strategice sectoriale și 
de dezvoltare teritorială, prin colaborarea între sectoare 
la luarea deciziilor și prin parteneriate funcționale 
inter și intra sectoriale. Colaborarea dintre instituțiile și 
organizațiile responsabile pentru managementul ariilor 
protejate la toate nivelurile și instituțiile și organizațiile 
active în alte sectoare de activitate este indispensabilă.

X. Coerența și perspectiva pe termen lung
Asigurarea coordonării și coerenței este absolut necesară 
pentru un sistem eficient de management. În acest scop, 
sunt în primul rând necesare asigurarea continuității 
resurselor, coordonării și abordărilor de management, 
consecvența, „construirea” sistemului pe baza a ceea ce 
este deja existent și predictibilitatea. Sunt de asemenea 

necesare mecanisme mai bune de coordonare și 
comunicare între actorii implicați în managementul 
ariilor protejate din România, precum și o perspectivă 
pe termen lung în luarea tuturor deciziilor. Deciziile 
de la nivel național trebuie să reflecte problemele 
identificate la nivel local și regional, asigurând astfel o 
abordare integrată la toate nivelurile. Managementul 
ariilor protejate trebuie să fie consecvent și predictibil, 
realizat pe baza unei strategii fundamentate științific și 
elaborate participativ.

4. Viziunea pentru anul 2050
Participanții la procesul de definire a acestei abordări au 
agreat următoarea viziune pe termen lung, care descrie 
situația în care ne propunem să ajungem în următorii 
25-30 de ani:

„Ariile naturale protejate sunt recunoscute de către publicul 
larg și autoritățile statului ca fiind vitale pentru România, 
asigură păstrarea unicității țării noastre în comunitatea 
europeană, contribuind la creșterea calității vieții și la 
dezvoltarea durabilă a societății românești.”
Pentru ca această viziune să se materializeze, la ea 
trebuie să adere toți factorii de decizie și factorii 
interesați relevanți.

5. Abordarea strategică pentru 
managementul rețelei de arii protejate 
în perioada 2019-2028
Țelul și obiectivele formulate în cele ce urmează sunt 
menite să descrie direcțiile pe care se vor încadra 
măsurile cuprinse în propunerea de Plan de acțiune în 
următorii zece ani (2019 – 2028), reprezentând prima 
etapă a procesului de îndeplinire a Viziunii formulate 
pentru următorii 25-30 de ani.
Țel: Până în 2028 rețeaua de arii protejate este gestionată 
eficient, contribuind la conservarea biodiversității și la 
dezvoltarea durabilă.
Abordare: În următorii 10 ani se vor asigura 
reprezentativitatea și coerența sistemului de arii 
protejate, cadrul de management și social necesare 
pentru ca acestea să-și aducă contribuția la conservarea 
biodiversității, a valorilor naturale și culturale și să 
ofere beneficii pentru dezvoltarea durabilă. Îndeplinirea 
țelului se va realiza prin atingerea celor șase obiective 
strategice enumerate mai jos, care acoperă toate 
componentele sistemului de management (Fig. 3), așa 
cum au fost definite în acest document.
Participarea (care se referă la transparență, colaborare, 
parteneriate, la implicarea factorilor interesați din 
domeniu și din alte sectoare), asigurarea capacității 
profesionale și organizaționale/instituționale (Obiectivul 
4) și asigurarea eficienței (Obiectivul 2) sunt obiective 
transversale. Acestea fac parte integrantă din fiecare 
obiectiv strategic, iar îndeplinirea lor condiționează 
îndeplinirea fiecărei măsuri în parte și a întregii viziuni 
în ansamblu.
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Fig. 3. Corespondența dintre obiectivele strategice și componentele 
sistemului de management al ariilor protejate

Pilonul 1. Rețea de arii naturale protejate reprezentativă 
și coerentă
Obiectiv: Sistemul de arii protejate al României 
asigură conservarea valorilor naturale și culturale 
reprezentative și conectivitatea necesară pentru 
conservarea biodiversității, respectiv a peisajului. Prin 
acest obiectiv se propune ca în următorii 10 ani, în 
primul rând: • să continue procesul de desemnare de noi 
arii protejate, în special de tipuri și categorii care acum 
nu sunt reprezentate în sistemul nostru de arii protejate 
(cum ar fi, de exemplu, zone de sălbăticie sau arii 
protejate urbane), astfel încât până la 30% din teritoriul 
țării să aibă un statut de arie protejată. Desemnarea va 
fi realizată în baza studiilor și cu acceptul comunităților. 
O parte importantă din aceste arii protejate vor fi, în 
același timp, modele de dezvoltare durabilă (a se vedea 
Pilonul 6). • să se inițieze procesul de desemnare de noi 
arii protejate reprezentative, în special a noi parcuri 
naționale emblematice pentru România, astfel încât 
peste 30 de ani, parcurile naționale să reprezinte 12% 
din suprafața țării. • să fie elaborate și implementate 
planuri de reducere a activităților de exploatare a 
resurselor naturale în zonele tampon ale parcurilor 
naționale, astfel încât, cât mai curând posibil, zonele de 
protecție strictă și integrală să reprezinte cel puțin 75% 
din suprafața fiecărui parc național.
Pilonul 2. Sistem eficient de management
Obiectiv: Modul de organizare al sistemului și proceselor 
de management contribuie la îndeplinirea rolului și 
obiectivelor ariilor protejate într-un mod eficient și 
eficace, permițând actorilor sociali responsabili și 
interesați să se implice activ.
Prin realizarea acestui obiectiv:
 » sistemul legal este consolidat în următorii maxim 3 

ani, pentru a permite oricăror entități de Stat sau 
private să își asume responsabilitatea administrării 
de arii protejate, iar statul susține și facilitează această 
implicare activă.

 » cel puțin 50% din ariile protejate, cu prioritate cele de 
peste 10.000 ha au, în următorii 5 ani, un management 

participativ, bazat pe implicarea activă a factorilor 
interesați.

 » în următorii 2 ani devin funcționale un mecanism 
de evaluare multidimensională a sistemului de arii 
protejate, care fundamentează prioritizarea acțiunilor 
la nivel național, precum și un sistem de evaluare a 
eficienței managementului acestora, pe bază de 
criterii de performanță.

 » în următorii 5 ani, fiecare arie naturală protejată este 
gestionată conform obiectivelor sale de management 
și a scopului pentru care a fost desemnată. Restricțiile 
în utilizarea resurselor sunt bine fundamentate și 
clare, fiecare categorie de arie protejată îndeplinindu-
și astfel rolul social și economic.

Pilonul 3. Resurse financiare și tehnice pentru management
Obiectiv: Necesarul de resurse pentru funcționarea 
eficientă a sistemului de management al ariilor protejate 
este asigurat în mod continuu, la un nivel adecvat, care 
permite îndeplinirea obiectivelor de management.
Realizarea acestui obiectiv înseamnă că, până în anul 
2027:
 » Statul asigură fondurile necesare pentru 

implementarea planurilor de management ale ariilor 
naturale protejate, indiferent de tipul entității care 
asigură administrarea lor (de Stat sau privată).

 » Statul dezvoltă, împreună cu sectorul privat, un fond 
dedicat (de tip „trust fund”) pentru administrarea 
ariilor protejate și pentru implementarea acțiunilor 
de conservare în afara ariilor protejate, care va avea 
echivalentul a cel puțin 500 milioane Euro. Acest fond 
se alimentează prin contribuții mixte din bugetul 
de Stat, donații de la companii/corporații, donații 
private (fundații și persoane private) ș.a., dar și prin 
mecanisme noi, cum ar fi, de exemplu, loteria de 
mediu – un sistem național de plăți pentru serviciile 
de mediu.

Pilonul 4. Capacitate profesională și instituțională
Obiectiv: Sistemul de management al ariilor protejate 
beneficiază de capacitatea individuală și instituțională 
necesare pentru a-și atinge obiectivele.
Realizarea acestui obiectiv va însemna că:
 » în următorii 3 ani se implementează un sistem 

de profesionalizare bazat pe competențe (de ex. 
prin asigurarea angajării și promovării pe bază de 
competențe profesionale) și se recunoaște importanța 
deservirii ariilor protejate de către un personal 
competent.

 » în următorii 10 ani cel puțin 75% din angajații ariilor 
protejate vor dobândi competențele profesionale 
necesare în munca lor, competențe care vor fi atestate 
oficial.

Pilonul 5. Conștientizare publică și acceptanță socială
Obiectiv: Rolul și importanța protecției naturii și ariilor 
protejate sunt înțelese și acceptate de factorii interesați, 
publicul larg și noile generații, care sunt interesați și 
activi în a le sprijini.
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Realizarea acestui obiectiv presupune ca în următorii 
5 ani, fiecare administrație de parc național și alte arii 
protejate, cu precădere cele cu structuri de administrare 
proprii, să implementeze o strategie de comunicare 
a cărei coordonare să fie asigurată de un specialist 
în comunicare. De asemenea, în următorii 5 ani, cel 
puțin 20% din publicul interesat va înțelege rolul ariilor 
naturale protejate.
Pilonul 6. Contribuția la dezvoltarea durabilă
Obiectiv: Ariile protejate contribuie la creșterea calității 
vieții tuturor locuitorilor României și la dezvoltarea 
durabilă, oferind atât beneficii directe cât și modele de 
sustenabilitate, în armonie cu obiectivele de conservare. 
Reprezintă, de asemenea, principalul mijloc de 
promovare a unicității valorilor naturale și culturale ale 
României la nivel european și mondial.
Realizarea acestui obiectiv presupune ca:
 » în următorii 5 ani, fiecare Administrație de arie 

protejată, cu precădere cele de parcuri naționale 
și naturale, să dezvolte un program de sprijin al 
antreprenoriatului bazat pe utilizarea responsabilă a 
valorilor naturale și culturale, cum ar fi, de exemplu, 
programe de tip „dezvoltarea afacerilor verzi” legate 
de conservarea naturii (conservation enterprise 
development – en.).

 » în următorii 5 ani, să fie constituit, printr-un efort 
public-privat (cu implicarea Băncii de Investiții 
Europene, a fondurilor structurale, a altor bănci, 
a corporațiilor și investitorilor privați), un fond 
de investiții în afaceri verzi legat de conservare 
(„conservation enterprise trust” – en.), cu cel puțin 
50 milioane Euro disponibili pentru proiecte de 
dezvoltare a economiei verzi în ariile protejate și în 
jurul lor.

6. Planul strategic de acțiune
Acest Plan cuprinde propuneri privind principalele 
măsuri considerate necesare în următorii zece ani. 
Aceste măsuri necesită detalierea pe mai departe a 
acțiunilor și a activităților necesare și formularea 
indicatorilor care să permită monitorizarea și evaluarea 
rezultatelor. De asemenea, pentru acțiunile propuse 
sunt necesare studii de fundamentare și de fezabilitate. 
Nivelul de prioritizare al măsurilor a fost stabilit astfel:
Prioritatea 1 indică măsurile esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivului strategic respectiv și care 
trebuie obligatoriu implementate în următorii 10 ani 
pentru atingerea obiectivului.
Prioritatea 2 indică măsurile a căror realizare este 
importantă, dar se poate amâna pentru 2-3 ani, dacă nu 
se dispune de resurse.
Prioritatea 3 indică măsurile a căror realizare, deși 
contribuie la atingerea obiectivului, poate fi amânată, în 
lipsa resurselor, chiar și pentru perioada 2028 – 2037.
În ceea ce privește actorii principali care și-ar putea 
aduce aportul la implementarea acestei viziuni, se pot 
distinge trei categorii:

(1) autoritățile responsabile legal (atât cei care au 
responsabilitatea directă pentru soluționarea chestiunii 
în cauză, cât și cei care au responsabilități parțiale, 
punctuale, stabilite prin lege).
(2) posibilii parteneri în implementare (e.g. ONG-uri, 
unități de educație și cercetare, parteneri privați din 
domeniul cercetare, afaceri, social etc)
(3) alți factori interesați (e.g. diferiți actori din 
comunitățile locale). În cea mai mare parte a cazurilor, 
membrii Coaliției Natura 2000 pot fi partenerii 
autorităților în implementare și pot iniția pentru sau 
împreună cu autoritățile demersuri concrete pentru 
îndeplinirea totală sau parțială a obiectivelor aferente 
acestei viziuni. Așa cum au făcut-o și până acum, 
ONG-urile de mediu pot contribui efectiv și direct la 
îndeplinirea obiectivelor de management al ariilor 
protejate, suplimentând resursele pe care Statul le poate 
asigura acestui domeniu. Acest lucru este însă dificil sau 
chiar imposibil în lipsa unui sistem funcțional, eficient 
și a resurselor necesare, de asigurarea cărora sunt 
responsabile, în principal, instituțiile Statului.
O viitoare Strategie pentru sistemul național de arii 
protejate va trebui să stabilească în mod participativ 
modul de împărțire a responsabilităților și posibilele 
parteneriate pentru implementare. În cele ce urmează 
sunt prezentați cei 6 piloni împreună cu argumentele 
care justifică necesitatea măsurilor propuse și o listă 
sintetică a acestor măsuri.
NOTĂ: indicatorii sunt orientativi; finalizarea lor și 
stabilirea unor valori exacte, adecvate, necesitând un 
efort suplimentar.
Pilonul 1: Rețea de arii naturale protejate reprezentativă și 
coerentă
Obiectiv: Sistemul de arii protejate al României 
asigură conservarea valorilor naturale și culturale 
reprezentative și conectivitatea necesare pentru 
conservarea biodiversității, respectiv a peisajului.
Viziunea pornește de la premisa că păstrarea echilibrului 
naturii reprezintă un instrument pentru asigurarea 
bunăstării societății. Acest obiectiv vizează 3 aspecte 
esențiale:
 » Asigurarea conservării: deși ariile protejate pot avea 

funcții complexe, asigurarea conservării valorilor 
pentru care au fost declarate trebuie să fie întotdeauna 
prioritară. Designul și managementul acestora trebuie 
să reflecte acest obiectiv și necesitățile de conservare 
ale valorilor pentru care au fost declarate. Rețeaua de 
arii protejate trebuie să includă, după caz, întreaga 
gamă de regimuri de management, de la zonele de 
non-intervenție și până la zonele de dezvoltare și 
utilizare durabilă a resurselor, în concordanță cu 
particularitățile și necesitățile fiecărei zone.

 » Asigurarea reprezentativității: în primul rând este 
necesar ca toate valorile naturale și culturale asociate 
reprezentative și semnificative pentru România 
să beneficieze de regimul adecvat de protecție sau 
conservare.
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 » Conectivitatea și coerența: demersurile de conservare 
a biodiversității la nivel național pot fi cu adevărat 
eficiente doar în cadrul unei rețele de zone protejate 
conectate, care să permită mobilitatea speciilor și 
menținerea funcționalității proceselor ecologice. În 
lipsa conectivității, ariile protejate izolate nu pot avea 
impactul dorit. Principalele direcții necesare pentru 
îndeplinirea obiectivului acestui pilon strategic 
presupun:

1. Menținerea integrității ariilor protejate existente în 
cadrul rețelei actuale de arii naturale protejate, prin 
prisma obiectivelor de conservare pentru care au fost 
declarate şi calibrarea acestora pe valorile existente 

în teren.
2. Extinderea actualei rețele prin declararea de noi arii 

protejate de interes național.
3. Ajustarea zonării interne în acord cu valorile naturale 

pentru care au fost declarate, necesitățile acestora 
de conservare și luând în considerare criteriile IUCN 
pentru categoriile de management ale ariilor protejate.

4. Asigurarea conectivității la nivelul rețelei de arii 
naturale protejate.

Direcțiile de acțiune și măsurile necesare în acest scop 
sunt descrise în tabelul 4.

Tab. 4. Direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru asigurarea unei rețele de arii protejate reprezentative și coerente

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

1.1
Re-evaluarea obiectivelor 
de conservare pentru ariile 
naturale protejate existente

Stabilirea de proceduri pentru re-evaluarea obiectivelor de conservare și 
calibrarea cu realitatea din teren

Proceduri și indicatori de evaluare 
(parte din Pilonul 2) % arii naturale 
protejate re-evaluate și obiective 
de management validate/ ajustate/
recalibrate

1

1.2

Extinderea ZPI, ZPS în parcuri 
naționale până la cel puțin 75% 
din suprafața fiecărui parc 
național

Clarificarea și completarea legislației Realizarea de studii științifice 
pentru susținerea extinderii, inclusiv pentru fundamentarea 
socioeconomică cu implicarea universităților, institutelor de cercetare 
și experților Stabilirea și implementarea unei strategii naționale de 
revizuire a zonării în parcuri naționale și naturale și atingerea obiectivului 
de 75% ZPS și ZPI pentru fiecare parc național. Această strategie trebuie 
să stabilească și modul de implicare a factorilor interesați. Adoptarea 
unei metodologii unitare de zonare internă (în funcție de obiectivele 
de management stabilite în urma procesului de re-evaluare inclus în 
măsura 1.1.). Aplicarea acesteia cu prioritate pe terenuri proprietate 
de Stat și doar cu acordul proprietarilor, pentru restul terenurilor. 
Realizarea de norme tehnice pentru renaturarea pădurilor care vor fi 
introduse în ZPI și ZPS Revizuirea planurilor de management ale AP din 
perspectiva zonării interne. Acordarea de plăți compensatorii pentru 
factorii interesați afectați de restricții Informarea, conștientizarea și 
consultarea factorilor interesați relevanți

% parcuri naționale cu studii de 
fundamentare pentru extinderea 
ZPI și ZPS Strategie națională 
pentru revizuirea zonării Cel puțin 2 
parcuri naționale au 75% în ZPI, ZPS 
(2025) Toate parcurile naționale 
au plan realist de extindere a ZPS 
+ ZPI (2019) Metodologie unitară 
de zonare internă Norme tehnice 
pentru renaturarea pădurilor % 
planuri de management revizuite 
conform noii zonări

1

1.3

Asigurarea dobândirii statului 
de SAC pentru SCI-urile 
din rețeaua actuală de arii 
protejate, conform obligațiilor 
asumate față de UE

Stabilirea unui plan de acțiune național pentru asigurarea dobândirii 
statului de SAC al SCI-urilor din România % SAC din total SCI (țintă 100%) 1

1.4

Analiza necesității și a 
oportunității recunoașterii 
de noi categorii/tipuri de 
arii protejate și legiferarea 
acestora, dacă este cazul (e.g. 
categoria Ib IUCN – „zone de 
sălbăticie”, sau arii conservate 
de comunitățile locale 
(„community conserved areas” 

– en.), ”arii protejate urbane”, 
„coridoare ecologice” etc)

Pregătirea fundamentării schimbărilor legislative Integrarea conceptului 
de „zone de sălbăticie” în legislație și strategiile naționale Analiza zonelor 
potențiale pentru declararea noilor tipuri de arii protejate Identificarea 
măsurilor necesare pentru asigurarea declarării zonelor de natură 
sălbatică (sau „zonă de sălbăticie”) Stabilirea criteriilor și principiilor 
adaptate pentru desemnarea noilor categorii de arii protejate Analiza 
potențialului pentru integrarea managementului AP în zone de sălbăticie

Studiu de fundamentare Criterii și 
principii de desemnare Legislație 
adaptată pentru a permite 
integrarea noilor categorii de AP în 
sistemul național

1

1.5

Asigurarea conectivității 
la nivelul rețelei de AP prin 
identificarea coridoarelor 
ecologice critice și stabilirea 
măsurilor de conservare 
pentru acestea

Identificarea posibilităților de asigurare a conectivității în și între AP la 
nivel național printr-un studiu de fundamentare și o strategie unitară
Asigurarea transparenței procesului pentru public și factorii interesați 
și asigurarea implicării directe a celor din urmă Integrarea inițiativelor 
existente în direcția asigurării conectivității (perdele forestiere, PVRC, 
HNVF etc.)
Utilizarea studiilor existente pentru identificarea coridoarelor critice la 
nivel național și refacerea funcționalității acestora acolo unde este cazul 
(de ex. prin perdele forestiere în sud)
Armonizarea procedurilor de lucru și a standardelor privind 
managementul operațional în AP (e.g. colectarea datelor și informațiilor, 
analiza lor, monitorizarea speciilor și eficienței managementului), 
pentru a facilita colaborarea între AP diferite, în vederea asigurării 
conectivității Includerea în planurile de management a zonelor cu rol 
de coridor ecologic identificate în cadrul AP și gestionarea lor ca atare 
Realizarea de planuri de acțiune comune între AP învecinate, pentru 
asigurarea conectivității ecologice Stabilirea unui set de măsuri minime 
pe grupuri de specii Identificarea surselor de finanțare (indicator praguri 
de finanțare)
Atribuirea administrării coridoarelor din afara AP și creșterea capacității 
în acest scop (personal pregătit în alte domenii, resurse alocate) 
Includerea coridoarelor în PUZ/PUG/alte planuri

Strategie națională de asigurare 
a conectivității ecologice pentru 
rețeaua de AP
Măsuri coerente de management 
definite în ariile protejate existente, 
care au rol critic ca și coridoare și 
management coordonat (2023)
Proceduri de lucru unitare în AP 
(2020)
Coridoare naționale identificate 
și măsuri reflectate în planuri 
sectoriale (2027)

1
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Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

1.6

Desemnarea de arii protejate 
de interes național în zone 
cu valori naturale și culturale 
critice

Clarificarea și standardizarea procedurilor de desemnare și stabilirea de 
criterii de prioritizare pentru desemnarea de AP de interes național
Analiza GAP pentru identificarea de noi zone eligibile pentru instituirea 
unui regim de conservare prin arii protejate (ex. parcuri naționale, 
rezervații naturale)
Fundamentarea socio-economică pentru înființarea noilor arii protejate

Analiza GAP (analiza 
reprezentativității actualului sistem 
de arii protejate) la nivel național și 
număr/ suprafețe zone adecvate 
pentru desemnare identificate 
(2025)
Număr de arii protejate noi 
declarate – ex. parcurile naționale 
Făgăraș, Ciucaș, ș.a. (2023)
Număr de arii protejate extinse cu 
scop de îmbunătățire a gradului 
de acoperire a valorilor de interes 
național

1

1.7

Stimularea, monitorizarea 
și susținerea procesului de 
desemnare de noi situri Natura 
2000, în acord cu obligațiile 
asumate față de UE

Analiza GAP
Desemnarea de noi situri

Număr situri declarate/ extinse
% din regiunea biogeografică/nr 
specii și habitate conservate

3

Pilonul 2: Sistem eficient de management
Obiectiv: Modul de organizare al sistemului și proceselor 
de management contribuie la îndeplinirea rolului și 
obiectivelor ariilor protejate într-un mod eficient și 
eficace, permițând actorilor sociali responsabili și 
interesați să se implice activ.
În actualul sistem de management al ariilor protejate 
Statul reprezintă actorul principal, însă responsabilitatea 
de management este delegată unei diversități de actori 
sociali. Acest sistem poate fi clasificat ca guvernanță 
de Stat cu delegarea managementului („governmental 
governance – government delegated management”), 
cu elemente de guvernanță colaborativă, conform 
clasificării IUCN a tipurilor de guvernanță pentru 
ariile protejate. Acest sistem dispune de numeroase 
mecanisme care permit împărțirea autorității și 
responsabilității de management de către un număr 
mare de actori (e.g. prin co-custodie, parteneriate 
legalizate sau pe bază de înțelegere neînregistrată legal 
în implementarea managementului).
În cazul ariilor protejate care necesită structuri speciale 
de management este posibilă o abordare participativă 
a managementului prin implicarea factorilor interesați 
(e.g. prin mecanisme participative specifice domeniului 
precum Consiliile Consultative și Consiliile Științifice, 
prin prevederile legislative privind necesitatea implicării 
factorilor interesați în diferite etape ale procesului de 
management).
Posibilitățile de colaborare și implicare a unui număr 
mare de actori sociali reprezintă o oportunitate pentru 
mobilizarea resurselor necesare pentru managementul 
ariilor protejate.
Până la mijlocul anului 2018, acest sistem permitea și 
un alt mod de gestionare, prin convenții de custodie 
încheiate de diverse entități private sau de Stat cu 
autoritatea de mediu. Conceptul de custode a fost însă 
eliminat printr-o modificare legislativă nefundamentată, 
Statul propunându-și să preia, în viitorul apropiat, toate 
ariile protejate administrate de custozi într-un sistem 
de administrare centralizat. Ministerul Mediului și 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate sunt 
responsabili de elaborarea cadrului normativ în care se 
realizează managementul, coordonarea acestui sistem și 
asigurarea coerenței abordărilor de management.

Eficiența și eficacitatea managementului ariilor protejate 
presupune realizarea acțiunilor necesare și adecvate cu 
utilizarea optimă a resurselor disponibile.
În acest moment nu sunt cunoscute nici eficiența ariilor 
protejate în conservarea valorilor pentru care au fost 
declarate, nici eficiența sistemului actual de management 
și a diferitelor moduri de organizare propuse sau testate 
în România. Deși, în practică sunt utilizate sisteme de 
monitorizare și evaluare a rezultatelor (e.g. sistemul de 
criterii de performanță al RNP, sistemul de raportare al 
Ministerului, diferite sisteme proprii utilizate de diferite 
organizații), acestea nu sunt unitare și comparabile, 
iar rezultatele nu sunt analizate în raport cu resursele 
alocate pentru atingerea lor sau prioritățile de acțiune.
Structura și modul de funcționare al sistemului de 
management în sine sunt principalii factori de care 
depinde eficiența sa. Prin prisma acestei viziuni, pentru 
asigurarea eficienței ariilor protejate în atingerea 
obiectivelor lor sunt relevante:
1. Sistemul în sine, prin modul de organizare al 

structurii și funcționarea sa (e.g. forma de guvernanță, 
tipurile de actori sociali responsabili, atribuțiile 
acestora, relațiile dintre ei, mecanismele de asigurare 
a funcționării sistemului, resursele necesare 
funcționării etc);

2. Sistemul de asigurare a calității managementului 
ariilor protejate – respectiv sistemul de monitorizare 
a eficienței managementului (setul de indicatori de 
măsurare a eficienței, impactului și mecanismul 
intern de funcționare și modul de analiză și integrare 
a rezultatelor în sistemul de decizie);

3. Planurile și strategiile care permit optimizarea 
funcționării sistemului de management – incluzând 
și integrând pe orizontală și verticală strategiile 
și planurile privind conservarea biodiversității și 
managementul ariilor protejate și planurile sectoriale 
de la toate nivelurile de decizie (național până la 
planurile de management ale ariilor protejate) și 
prioritizând intervențiile necesare;

4. Coordonarea actorilor implicați atât de la nivel central 
(de către instituțiile guvernamentale responsabile) cât 
și intern, în cadrul comunității de actori și grupuri de 
acțiune implicate direct sau indirect în managementul 
ariilor protejate și protecția naturii, în general.
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În ce privește structura sistemului de management, 
membrii Coaliției consideră optimă o abordare care 
permite posibilitatea implicării oricăror entități de Stat 
sau private în administrarea ariilor protejate, adică a 
oricăror persoane juridice care dovedesc că au capacitatea 
și expertiza necesară, cu condiția să nu se afle în conflict 
de interese cu obiectivele de management ale ariei 
protejate. Astfel, în viziunea acestei abordări strategice, 
este necesar un sistem în care Statul, prin instituțiile sale 
(ANANP împreună cu Ministerul Mediului), să asigure 
coordonarea, monitorizarea, controlul și alocarea de 
resurse de la nivel central pentru managementul ariilor 
protejate, dar nu și managementul direct al acestora 
(din rațiuni de capacitate și evitarea posibilelor conflicte 
de interese). Considerăm că o astfel de abordare poate 
asigura coerența și eficiența sistemului și poate stimula 
aportul de resurse la managementul ariilor protejate din 
partea actorilor implicați.
Pentru ca acest sistem, bazat pe implicarea unei mari 
diversități de actori, să fie eficient și eficace, este necesar 
ca administratorii:
 » să fie selectați în baza unor principii și criterii clare, 

bine definite;
 » să beneficieze de finanțare și coordonare din 

partea Statului pentru implementarea planurilor de 
management;

 » să fie evaluați periodic de către Stat, pe bază de criterii 

de performanță.
Măsurile propuse pentru îndeplinirea acestei viziuni 
cu scopul creșterii eficienței managementului ariilor 
protejate au în vedere:
1. Asigurarea unei structuri optime a sistemului de 

management al ariilor protejate, bazat pe un model 
participativ și colaborativ, care permite tuturor 
actorilor competenți să-și aducă aportul la asigurarea 
funcționalității acestuia. Păstrarea modelului de 
guvernanță de Stat cu posibilitatea de delegare a 
managementului și promovarea altor tipuri de sisteme 
de decizie și management (ex. private, colaborative, 
etc), conform recomandărilor de la nivel internațional.

2. Dezvoltarea unui sistem unitar și adecvat de măsurare 
a eficienței managementului ariilor protejate, în baza 
căruia să fie luate decizii eficiente de management.

3. Creșterea coerenței și asigurarea unui caracter unitar 
al demersurilor realizate de diferiți actori printr-o mai 
bună coordonare, îmbunătățirea calității participării 
și implicării factorilor interesați, creșterea nivelului 
de colaborare a actorilor care pot contribui cu resurse 
la managementul ariilor protejate.

4. Prioritizarea acțiunilor de management și 
concentrarea eforturilor asupra aspectelor esențiale. 
Direcțiile de acțiune și măsurile necesare în următorii 
10 ani sunt descrise în tabelul 5.

Tab. 5. Direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru asigurarea unui sistem eficient de management al ariilor protejate

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

2.1

Stabilirea unei structuri 
optime de management, 
care să poată asigura 
atingerea scopului ariilor 
protejate

Analiza participativă a sistemului de management și 
guvernanță și identificarea modulului optim de organizare 
(actori responsabili, implicați, roluri, măsura în care se implică 
Statul și ceilalți actori, alocare de resurse)

Prevedere inclusă în lege pt ca orice entitate 
privată sau de Stat să aibă acces liber la 
administrarea ariilor protejate (cu condiția să 
dispună de capacitatea necesară, conform 
procedurilor legale)
Elementele sistemului de tip co-management 
(IUCN) bine definite
Noi sisteme de management definite (pe bază 
de guvernanță privată și a comunităților)

1

2.2

Realizarea unui sistem de 
monitorizare și evaluare a 
eficienței managementului 
ariilor protejate

Stabilirea de criterii și indicatori comuni de monitorizare a 
eficienței managementului, care să includă și indicatori de 
măsurare a impactului AP pentru conservare și dezvoltare 
durabilă, care să permită stabilirea unor măsuri de 
îmbunătățire în baza nevoilor reale
Realizarea unui sistem de monitorizare a impactului ariilor 
protejate coerent și transparent, coordonat de la nivel central
Asigurarea funcționării mecanismelor care să permită luarea 
deciziilor în baza rezultatelor acestui sistem

Sistem de evaluare funcțional (2020) 
Mecanism de asigurare a transparenței 
funcțional (2020)
Priorități identificate pentru perioada 2023 – 
2027 (2022)

1

2.3

Îmbunătățirea eficacității 
și eficienței sistemelor 
de guvernanță a ariilor 
protejate, prin creșterea 
rolului factorilor interesați 
în luarea deciziilor și 
management și creșterea 
calității proceselor 
participative

Îmbunătățirea legislației pentru a permite posibilitatea utilizării 
de modele de guvernanță diverse
Definirea de indicatori de calitate și integrarea lor în sistemele 
de monitorizare a calității managementului Inițierea de 
platforme de dialog/colaborare, mai ales în cazul ariilor 
protejate care nu dispun de consiliu consultativ și științific
Identificarea de mecanisme de încurajare a factorilor interesați, 
în special a comunităților locale să contribuie la eforturile de 
conservare
Îmbunătățirea implicării factorilor interesați în activitatea 
Consiliilor Consultative

Legislația specifică include modelele de 
guvernanță promovate de IUCN
Indicatori de calitate definiți și funcționali în 
practică (2023)
Raport publicat privind calitatea implicării 
factorilor interesați (2026)
Criterii de evaluare a eficacității mecanismelor 
participative definite (2019)
Cel puțin 40% din ariile protejate sunt 
recunoscute ca având o bună guvernanță 
(2027)
Măsuri de creștere a rolului comunităților 
locale în luarea deciziilor reflectate în legislație 
(2027)

1

2.4

Asigurarea cadrului 
legal necesar pentru 
armonizarea activităților 
diferitelor sectoare de 
activitate în arii protejate 
și pentru asigurarea unei 
abordări unitare în rândul 
reprezentanților acestora

Revizuirea procedurii de avizare a administratorilor (pentru 
coerență și clarificarea statutului administratorilor și a 
regimului avizelor eliberate de aceștia), precum și separarea de 
procedura de atribuire
Clarificarea obiectivelor de conservare și a măsurilor de 
management pentru a evita abuzurile
Implicarea administratorilor încă din faza de dezvoltare a 
planurilor, nu doar în faza de avizare

Îmbunătățirea cadrului legal privind ariile 
protejate (2023)
Legi ale sectoarelor cheie armonizate cu legea 
ariilor protejate (2025)

1
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Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

2.5

Încurajarea parteneriatelor 
dintre administratori și 
factorii interesați, în vederea 
implementării planurilor 
de management a ariilor 
protejate și a programelor 
definite la nivel național

Elaborarea (finalizarea) criteriilor de parteneriate strategice 
funcționale
Identificarea și promovarea cazurilor de parteneriate 
strategice de succes
Realizarea unui mecanism simplu și funcțional pentru 
asigurarea dialogului cu factori interesați și a implicării 
factorilor interesați cheie în eficientizarea managementului 
sistemului de arii protejate

Cel puțin 50% din ariile protejate care au fost 
atribuite în administrare au parteneriate 
funcționale cu factori interesați cheie, 
contribuția acestora la implementarea 
planurilor de management fiind demonstrată

1

2.6

Definirea programelor 
prioritare de conservare 
de interes național și 
canalizarea resurselor în 
asigurarea funcționalității 
permanente a acestora

Analiza necesităților și priorităților în conservarea naturii din 
România, în mod participativ și printr-o analiză transdiciplinară
Identificarea mecanismelor de sprijin tehnic și financiar a 
administratorilor pentru implementarea acestora

Cel puțin 3 programe prioritare aprobate (2019) 
– ex. pt. carnivore mari pe baza planurilor de 

management
Mecanisme de sprijin funcționale (2021)

1

2.7

Îmbunătățirea transparenței 
prin asigurarea accesului la 
datele și informațiile publice 
privind ariile protejate

Îmbunătățirea și adaptarea platformelor existente cu 
informații și date privind ariile protejate (inclusiv financiare)
Accesibilizarea rezultatelor (date si informații) din proiectele 
realizate în domeniu și programele naționale de inventariere și 
monitorizare a biodiversității
Seturile de date spațiale aferente să fie realizate în mod efectiv 
și unitar, cu respectarea specificațiilor tehnice INSPIRE

Pagini web complete și funcționale permanent, 
actualizate cu toate informațiile necesare 
factorilor interesați, pentru a contribui activ 
la managementul ariilor protejate, respectiv 
publicului, pentru a monitoriza eficiența 
sectorului

1

Pilonul 3: Resurse financiare și tehnice pentru management
Obiectiv: Necesarul de resurse pentru funcționarea 
eficientă a sistemului de management al ariilor protejate 
este asigurat în mod continuu, la un nivel adecvat, care 
permite îndeplinirea obiectivelor de management.
Pentru siturile Natura 2000, România are obligația de 
a asigura finanțarea necesară atingerii obiectivelor 
de management ale siturilor (Strategia de Conservare 
a Biodiversității a UE – Acțiunea 2). În egală măsură, 
menținerea valorilor naturale și culturale de patrimoniu 
din ariile protejate de interes național și comunitar 
este imposibil de realizat în lipsa resurselor financiare. 
Acest pilon este așadar, prioritar. În acest moment, 
responsabilitatea pentru asigurarea resurselor financiare 
pentru managementul ariilor protejate din România este 
delegată actorilor privați și publici, fără nici o contribuție 
directă de la bugetul de Stat (cu excepția ARBDD şi RNP 
Romsilva). De asemenea, România nu dispune încă de o 
strategie de finanțare a ariilor protejate, prin care să fie 
asigurate resursele indispensabile îndeplinirii scopului 
pentru care rețeaua de arii protejate a fost declarată.
Măsurile necesare pentru acoperirea necesarului de 
resurse financiare și tehnice vizează:

1. Conceperea unui mecanism de finanțare stabil la nivel 
național, bazat de principiul eficienței și eficacității, 
pe mai mulți piloni și o diversitate a surselor, care să-i 
asigure stabilitatea și sustenabilitatea. Acesta trebuie 
să aibă în vedere alocarea de resurse de la bugetul de 
Stat pentru acoperirea în mod echitabil și sustenabil 
a costurilor conservării, atât pentru managementul 
ariilor protejate, cât și pentru compensarea costurilor 
suportate de alți factori interesați.

2. Îmbunătățirea planificării financiare aferente 
managementului ariilor protejate, accesibilizarea 
surselor publice de finanțare (ex. POIM, AFM) pentru 
administratorii acestora.

3. Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri 
și comunitățile locale pentru generarea de capital 
financiar pentru conservarea naturii și dezvoltare 
durabilă.

4. Valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile 
moderne și a capitalului de cunoștințe practice 
(„know how”) disponibile în domeniul conservării.

Măsurile și posibilele acțiuni ce pot contribui la atingerea 
obiectivului în următorii 10 ani sunt prezentate în tabelul 6.

Tab. 6. Măsurile și posibilele acțiuni necesare pentru asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare pentru managementul ariilor protejate

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

3.1
Elaborarea unei strategii de 
fina-nțare a ariilor protejate bazată 
pe surse mixte

Analiza posibilelor surse și a contribuțiilor din diverse surse 
de finanțare (publice și private) din sectoarele economice 
relevante pentru obiectivele ariilor protejate
Elaborarea participativă a Strategiei
Crearea mecanismelor de implementare ale Strategie

Strategie de finanțare elaborată (2019)
Surse financiare alternative identificate 
(2020)

1

3.2

Asigurarea unei linii bugetare 
dedicate ariilor protejate de 
la bugetul de Stat, care să 
acopere sumele necesare pentru 
costuri operaționale, pentru 
implementarea priorităților definite 
la nivel național și a planurilor de 
management

Analiza necesarului financiar
Realizarea unui plan de finanțare, în corelație cu obiectivele de 
management
Crearea cadrului legislativ necesar
Crearea mecanismului financiar de alocare a resurselor 
bugetare către administratori și a mecanismelor aferente de 
monitorizare, control a eficienței și asigurare a transparenței
Monitorizarea eficienței mecanismului

Sume asigurate pentru costurile 
operaționale ale ariilor protejate (2020) 1

3.3

Pregătirea și realizarea, în 
colaborare cu societatea civilă 
și alți actori privați din domeniul 
afacerilor, a unui fond special 
pentru finanțarea administrării 
ariilor protejate

Analiza fezabilității și a surselor posibile (de exemplu sistem 
de plăți pentru servicii de mediu, fonduri rezultate din 
aplicarea principiului „poluatorul plătește”) Crearea fondului 

- de exemplu de tip „trust fund”, etapizat pentru diferite 
categorii de arii protejate, cu prioritate pentru cele de interes 
național Crearea mecanismelor de funcționare a Fondului 
Crearea mecanismelor care să asigure alocarea resurselor 
financiare în acord cu necesitățile reale, tehnice și umane ale 
managementului AP

Fond asigurat pe termen lung pentru 
managementul ariilor protejate, cu 
mecanism de management funcțional, 
transparent, parțial dependent de Stat

1
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Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

3.4

Asigurarea unor linii dedicate 
activităților de management al 
ariilor protejate și conservare 
a naturii în cadrul tuturor 
programelor sectoriale de finanțare 
naționale (ex. POCA, POCU, POC, 
POIM, PNDR)

Asigurarea unui mecanism care să susțină principiul poluatorul 
plătește și să permită ca taxele de mediu colectate de la 
persoane juridice ce activează în arii protejate să se întoarcă în 
ariile naturale protejate, fie printr-un program de granturi, fie 
ca și finanțare directă

Linie dedicată ariilor protejate/
conservării în programele sectoriale de 
finanțare

1

3.5

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
mediul de afaceri și comunitățile 
locale pentru generarea de capital 
financiar pentru conservarea 
naturii și dezvoltare durabilă

Identificarea posibililor „suporteri” ai ariilor protejate și ai 
potențialilor parteneri
Identificarea beneficiilor comune
Realizarea unei strategii de comunicare și dezvoltare a 
parteneriatelor
Dezvoltarea unor mecanisme de redirecționare a capitalului în 
activități de conservare

Număr parteneriate
Resurse generate 1

3.6

Elaborarea unei strategii și a 
mecanismelor pentru valorificarea 
tehnologiilor moderne în 
managementul ariilor protejate, 
care să
contribuie la creșterea
eficienței acestuia

Identificarea oportunităților și riscurilor oferite de tehnologiile 
și echipamentele moderne (e.g. aplicații, softuri, drone, 
teledetecție, GIS, teste ADN, echipamente de monitorizare, etc) 
și a domeniilor în care utilizarea acestora ar putea eficientiza 
activitatea de management a ariilor
protejate (e.g. monitorizare, studii de fundamentare și impact 
etc);
Identificarea de priorități pentru investiții (sau
adoptare pentru cele gratuite)
Stabilirea modalităților de integrare a acestora în
activitatea curentă (e.g. integrarea datelor colectate prin 
aplicații în bazele de date GIS)
Promovarea lor și creșterea capacității personalului AP de a le 
utiliza.

Activități de management și conservare 
în care sunt utilizate tehnologiile 
disponibile

1

Pilonul 4: Capacitate profesională și instituțională
Obiectiv: Sistemul de management al ariilor protejate 
beneficiază de capacitatea individuală și instituțională 
necesare pentru a-și atinge obiectivele.
Un element central sistemului de management al ariilor 
protejate este capacitatea umană și instituțională / 
organizațională. Pentru ca demersurile de management 
să aibă succes este imperativ necesar ca instituțiile 
și organizațiile responsabile de administrarea ariilor 
protejate să dispună de personal suficient, profesionist, 
cu un grad înalt de calificare și o conduită profesională 
adecvată, bine motivat și stimulat să se dezvolte din 
punct de vedere profesional. Organizațiile și instituțiile 
responsabile trebuie să asigure cadrul funcțional 
necesar pentru valorificarea competențelor individuale.
Măsurile necesare asigurării capacității profesionale 
și organizaționale pentru un management eficient al 
ariilor protejate prevăd:
1. Asigurarea capacității instituționale și organizaționale 

(structuri, proceduri interne de funcționare, resurse, 
standarde de calitate etc), a unor instituții și organizații 
puternice și funcționale

2. Asigurarea capacității individuale prin intermediul 
unui sistem de formare și dezvoltare profesională 

care să permită creșterea și menținerea nivelului de 
competență și profesionalism în managementul ariilor 
protejate, în acord cu nevoile reale ale domeniului.

3. Asigurarea cadrului intern necesar valorificării 
competențelor individuale în baza performanțelor 
profesionale reale și care să permită avansarea în 
funcție, în raport cu nivelul real de competență.

4. Asigurarea unui mediu de lucru motivațional, care să 
stimuleze performanța profesională.

5. Profesionalizarea managementului ariilor protejate, 
prin asigurarea ocupațiilor adecvate și recunoscute, 
a unui sistem de recrutare și angajare bazat pe 
competențele reale, necesare în managementul 
ariilor protejate.

Măsurile propuse pentru următorii 10 ani sunt prezentate 
în tabelul 7 și includ principalele aspecte prevăzute în 
cadrul Planului Regional pentru Creșterea Capacității 
Profesionale pentru Managementul Ariilor Protejate 
din România și Republica Moldova, realizat în 2016 cu 
participarea reprezentanților principalelor autorități 
responsabile pentru managementul ariilor protejate din 
cele două țări.

Tab. 7. Măsurile propuse pentru următorii 10 ani necesare pentru asigurarea capacității profesionale și instituționale necesare în 
managementul ariilor protejate din România

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

4.1

Realizarea cadrului legal și 
procedural necesar pentru 
calificarea și dezvoltarea 
profesională individuală pentru 
managementul ariilor protejate și 
conservarea biodiversității

Identificarea și elaborarea standardelor 
ocupaționale necesare a fi elaborate pentru 
asigurarea cadrului de profesionalizare a 
managementului AP

Pregătirea de bază, necesarul minim de competențe 
și personal pentru echipele de management al AP 
reglementate
Statutul personalului angajat în administrarea ariilor 
naturale protejate

1

4.2

Asigurarea cadrului instituțional 
necesar dezvoltării profesionale 
în sectoare conexe relevante, care 
să permită integrarea obiectivelor 
ariilor protejate în alte domenii

Elaborarea procedurilor/regulamentelor interne 
necesare pentru dezvoltare profesională bazată 
pe competențe
Elaborarea criteriilor de angajare și promovare 
bazată pe competențe
Asigurarea capacității profesionale la nivelul 
necesarului impus de planurile de management

Comisie/Grup de lucru interdisciplinar activ la nivel 
național și implicat în dezvoltarea cadrului normativ și 
instituțional (2019)
Proceduri/regulamente interne (2020)

2
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Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

4.3

Alocarea de resurse financiare 
pentru asigurarea atât a necesarului 
optim de personal cât și a dezvoltării 
profesionale a personalului angajat 
în managementul ariilor protejate, la 
toate nivelurile

-

% din buget alocat pentru activități de dezvoltare 
profesională și instituțională/ organizațională
Număr angajați față de numărul optim de angajați 
stabilit pe baza încărcăturii din planurile de 
management sau alte documente de planificare

1

4.4

Crearea unui sistem de formare 
profesională continuă axat pe 
competențe și consolidarea 
sistemului ocupațional existent, 
pentru dezvoltarea profesională 
individuală și instituțională

Realizarea de standarde ocupaționale 
adecvate, în vigoare pentru ocupațiile relevante, 
armonizate cu sistemul de competențe IUCN, CN, 
EQF și ESCO

Standarde ocupaționale adecvate, în vigoare 
pentru ocupațiile relevante Programe de formare 
profesională continuă interne și externe adaptate 
necesităților reale ale sistemului de management 
Programe educaționale la nivel preuniversitar și 
universitar adaptate necesităților practice de formare 
profesională pentru conservare și managementul 
biodiversității Resurse pentru învățare disponibile 
(programe, material, ghiduri de bună practică) Sistem 
funcțional de certificare a calității furnizorilor de 
formare Instrumente tehnice disponibile pentru 
învățare și împărtășirea resurselor (biblioteci virtuale, 
platforme web, etc)

2

4.5
Asigurarea unor sisteme interne de 
evaluare a performanței și creștere 
profesională axate pe competențe

Realizarea unui sistem de criterii de competență 
și performanță bazat pe competențe
Evaluarea periodică a necesarului de formare 
și dezvoltare profesională la nivel de sistem de 
MAP
Realizarea unui sistem unitar, la nivel național, 
de evaluare e performanței, coordonat de la 
nivel central
Asigurarea implementării și monitorizării 
Planului Strategic Regional pentru Dezvoltarea 
Capacității Profesionale pentru Managementul 
Ariilor Protejate în România și Republica Moldova

Evaluări periodice a competențelor personalului 
angajat în managementul AP, la toate nivelurile Sistem 
de evidență a formării profesionale
Analiza periodică a necesarului de formare
Persoane desemnate în cadrul autorităților centrale 
(Minister, ANANP) cu atribuții pentru implementarea, 
monitorizarea și coordonarea activităților din Planul 
Strategic

1

Pilonul 5: Conștientizare publică și acceptanță socială
Obiectiv: Rolul și importanța protecției naturii și ariilor 
protejate sunt înțelese și acceptate de factorii interesați, 
publicul larg și noile generații, care sunt interesați și 
activi în a le sprijini.
Pentru ca implementarea măsurilor de management să 
beneficieze de susținere publică, într-un cadru social 
care să sprijine aceste demersuri, ariile protejate trebuie 
să fie acceptate de întreaga societate pentru valoarea 
și importanța lor. Acest aspect se răsfrânge asupra 
eficienței managementului lor pe termen lung. Pentru 
ca publicul larg să sprijine demersurile de conservare 
a patrimoniului național și să conștientizeze valoarea 
lor, este necesară creșterea transparenței activității din 
domeniu și o informare mai clară, adaptată nivelului 
de înțelegere a fiecărui grup țintă și coerentă la nivel 
național. Comunicarea, dezvoltarea unei percepții 
și înțelegeri adecvate din partea publicului larg și 
educația, trebuie să reprezinte preocupări constante 
ale activităților de management a ariilor protejate. În 
prezent, în România, acest domeniu este însă deficitar, 
fapt care alimentează și menține un climat social bazat 

pe neîncredere, suspiciune și atitudini negative, cel mai 
adesea nejustificate, la adresa demersurilor de protecție 
a naturii. De aceea, comunicarea adecvată și coerentă 
trebuie să reprezinte o prioritate în următorii 10 ani.
Măsurile propuse au în vedere următoarele aspecte:
1. Creșterea transparenței datelor și informațiilor 

privind ariile protejate și facilitarea accesului public 
la informații privind ariile protejate.

2. Comunicarea adecvată, unitară și coordonată a 
ariilor protejate (rol, valori, aspecte de management, 
beneficii), în baza unei Strategii Naționale de 
Comunicare pentru Protecția Naturii.

3. Creșterea nivelului de înțelegere a importanței ariilor 
protejate și protecției naturii și creșterea nivelului de 
sprijin pentru acest domeniu din partea publicului 
larg și a factorilor interesați.

4. Asigurarea unei educații adecvate a tinerei generații, 
care să asigure perpetuarea preocupărilor pentru 
protecția naturii pe termen lung.

5. Dezvoltarea acceptanței și a sprijinului politic pentru 
acest domeniu și integrarea obiectivelor acestui sector 
cu politicile altor sectoare.

Tab. 8. Măsurile propuse pentru asigurarea nivelului optim de conștientizare publică și acceptanță socială a ariilor protejate din 
România, în următorii 10 ani

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

5.1

Dezvoltarea și agrearea unei 
abordări strategice unitare la nivel 
național pentru conștientizarea 
publicului și factorilor interesați 
cu privire la conservarea naturii și 
ariile protejate

Realizarea unui studiu de percepție a ariilor protejate
Stabilirea unei strategii comune de comunicare a ariilor 
protejate, cu implicarea tuturor factorilor interesați relevanți, 
inclusiv a altor sectoare (stabilirea unei viziuni, a mesajelor 
comune etc.), a unei abordări coerente și a unui mod de lucru 
colaborativ

Strategia națională de conștientizare 
adoptată și urmată de instituțiile 
responsabile
Campanii și programe permanente de 
informare și conștientizare, care reflectă 
obiectivele strategice și necesitățile 
concrete

1

5.2
Creșterea transparenței și 
accesibilizarea informațiilor publice 
privind ariile protejate

Revizuirea conținutului platformelor publice existente și 
actualizarea lor cu toate informațiile necesare, la timp
Îmbunătățirea mecanismului de informare privind deciziile 
legate de arii protejate, astfel încât să permită mai buna 
implicare a factorilor interesați

Platforme funcționale, complete, 
coordonate 1



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

134

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

5.3
Realizarea unui program național de 
conștientizare și promovare a ariilor 
protejate

Conceperea unui program care să permită implementarea 
Strategiei

Program elaborat, actori identificați 
și acțiuni planificate în detaliu, cu 
implementare concretă începută

1

5.4

Dezvoltarea unor mecanisme și 
instrumente care să faciliteze 
comunicarea AP și a aspectelor de 
management al acestora

Armonizarea instrumentelor existente (site-urile CHM, 
Ministerului Mediului, platformele web-GIS)
Identificarea necesarului de alte platforme sau instrumente 
care să permită comunicarea
Realizarea unui ghid național de bune practici în comunicarea și 
conștientizarea în ariile protejate

Platforme, structuri organizaționale 
(comisii), proceduri consultative 1

5.5 Realizarea unui program național de 
educație pentru natură

Identificarea temelor și realizarea unui program în care ariile 
protejate să aibă un rol critic, contribuind astfel la creșterea 
generațiilor viitoare, care să nutrească un real respect pentru 
ariile protejate și să contribuie în mod activ la obiectivele 
acestora
Integrarea programului în programele de educație formală

Program național planificat și resurse de 
implementare identificate (2020)
Programele de educație școlară și 
manualele de educație integrate cu 
programul de educație pentru natură

1

Pilonul 6: Contribuția ariilor protejate la dezvoltarea 
durabilă
Obiectiv: Ariile protejate contribuie la creșterea 
calității vieții tuturor locuitorilor țării și la dezvoltarea 
durabilă, oferind atât beneficii directe, cât și modele de 
sustenabilitate, în armonie cu obiectivele de conservare. 
Reprezintă, de asemenea, principalul mijloc de 
promovare a unicității valorilor naturale și culturale ale 
României, la nivel european și mondial.
În ariile protejate valorificarea extensivă a resurselor 
naturale și intervenția umană echilibrată reprezintă, în 
anumite situații un factor important pentru conservarea 
valorilor naturale și culturale. De aceea, anumite 
categorii de arii protejate își propun ca obiective de 
management susținerea modurilor tradiționale de 
valorificare a resurselor locale și păstrarea peisajelor 
culturale. În același timp, ariile protejate pot contribui 
la dezvoltarea echilibrată pe termen lung, menținând o 
calitate a vieții ridicată la nivelul comunităților locale. 
Beneficiile multiple ale ariilor protejate și capacitatea 
acestora de a contribui la calitatea vieții sunt încă 
insuficient cunoscute. Pentru păstrarea echilibrului la 

nivelul ariilor protejate și în afara acestora este necesar 
ca gestionarii ariilor protejate împreună cu factorii 
interesați responsabili pentru dezvoltarea teritorială 
locală să-și armonizeze obiectivele și să lucreze 
împreună.
Aspectele necesare a fi abordate pentru acest pilon 
includ:
1. Dezvoltarea și adaptarea standardelor de bună 

practică pentru dezvoltare social-economică în AP și 
gestionare a aspectelor social-economice legate de 
conservarea naturii pentru managerii de arii protejate.

2. Evaluarea capacității reale a ariilor protejate de a 
contribui la dezvoltarea locală în raport cu obiectivele 
prioritare de conservare.

3. Crearea unui sistem de împărțire echitabilă a 
costurilor și beneficiilor legate de conservare și 
acordarea de plăți compensatorii pentru cei afectați 
negativ de restricțiile de conservare.

4. Crearea de mecanisme pentru susținerea dezvoltării 
comunităților locale aferente ariilor protejate, 
compatibile și complementare obiectivelor de 
conservare.

Tab. 9. Măsurile propuse în vederea creării cadrului necesar pentru asigurarea contribuției ariilor protejate la dezvoltarea durabilă

Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

6.1

Conceperea și susținerea unui 
model de dezvoltare bazat 
pe valorificarea sustenabilă 
a resurselor naturale în 
comunitățile locale aferente AP

Susținerea investițiilor în activități economice alternative, sustenabile 
(prelucrarea lemnului, creșterea animalelor etc.).

Cel puțin 3 modele de 
dezvoltare identificate și 
sprijinite prin mecanisme 
viabile

2

6.2

Dezvoltarea de politici și 
mecanisme dedicate dezvoltării 
comunităților locale din ariile 
protejate, în acord cu obiectivele 
de conservare și management al 
acestora

Analiza globală a caracteristicilor social-economice și a nevoilor de dezvoltare 
a comunităților aferente ariilor protejate la nivel național
Stabilirea unor politici și strategii de dezvoltare dedicate acestor zone – 
asemănătoare și complementare cu cea pentru zona montană, zonele 
defavorizate, destinațiile ecoturistice etc.
Analiza mecanismelor existente, a modificărilor legislative necesare etc.
Crearea de mecanisme financiare dedicate dezvoltării durabile a acestor 
comunități (e.g. facilități fiscale, granturi, programe de finanțare, linii de 
finanțare dedicate, în cadrul programelor existente)
Individualizarea comunităților (UAT) aferente ariilor protejate în planurile 
de amenajare a teritoriului ca zone speciale (e.g. după modelul din Legea 
muntelui, zonelor defavorizate din punct de vedere natural sau a fostelor 
zone miniere) și crearea de mecanisme de finanțare pentru acestea în acord 
cu obiectivele AP (e.g. scutiri de taxe, program de granturi pentru ecoturism, 
afaceri verzi etc.)
Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru promovarea ariilor 
protejate ca programe naționale pentru activității recreative în natură, 
combinat cu programe de educație (AP – laborator de educație în natură), 
hrană sănătoasă, programe de redescoperire a tradițiilor etc.

Raport de analiză a 
eficienței mecanismelor 
existente și propuneri de 
îmbunătățire
Număr mecanisme de 
sprijin

1
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Nr. Măsuri Posibile acțiuni Indicatori și termene limită Prioritate

6.3

Asigurarea unui sistem 
funcțional de plăți compensatorii 
pentru proprietarii de terenuri 
din arii protejate afectate 
de restricții, integrând 
oportunitățile de finanțare 
oferite de Comisia Europeană și 
plățile compensatorii asigurate 
de Statul Român

Analiza necesarului de resurse
Crearea unui mecanism de funcționare
Facilitarea procesului de accesare al acestor plăți de către Administratorii AP 
prin oferirea de informații beneficiarilor, coordonarea obținerii de avize pentru 
plăți etc. (buget suplimentar necesar în acest scop)
Informare, conștientizare, sprijin pentru accesarea plăților

% proprietari care au primit 
plăți compensatorii și plăți 
Natura2000 Plăți Natura 
2000 asigurate (2020)
Plăți compensatorii pentru 
proprietari și UAT cu păduri 
încadrate în TI, TII (2020)

1

6.4

Elaborarea și adoptarea de bune 
practici pentru dezvoltarea 
socialeconomică în ariile 
protejate și modul de abordare 
al acestor aspecte în cadrul 
managementului ariilor protejate

Realizarea unor metodologii adecvate pentru analiză a componentei social-
economice a managementului ariilor protejate și managementul acesteia 
(inclusiv raportarea la dezvoltarea comunităților locale, limitele dezvoltării, 
modele de abordare etc.)
Realizarea de ghiduri de bune practici pentru dezvoltarea comunitară 
participativă în ariile protejate, care să permită o abordare unitară la nivel 
național (modele, principii și criterii pentru afacerile verzi care pot contribui 
efectiv la dezvoltarea comunităților locale din arii protejate)
Crearea unui grup de lucru tematic inter-ministerial și inter-organizațional 
care să abordeze tematica aceasta

Număr ghiduri 2

6.5 Evaluarea beneficiilor economice 
oferite de ariile protejate

Identificarea valorilor și analiza beneficiilor economice directe și indirecte în 
raport cu regimul de management al ariilor protejate
Programe de conștientizare la nivel național a beneficiilor oferite de arii 
protejate

1

6.6

Susținerea dezvoltării 
ecoturismului, atât în destinațiile 
ecoturistice existente la nivel 
național, cât și în afara acestora, 
cu precădere în zonele aferente 
ariilor protejate

Integrarea obiectivelor Strategiei Naționale de Ecoturism în managementul 
ariilor protejate

Număr planuri de 
management AP care 
abordează tema 
ecoturism - din total AP 
care au printre obiectivele 
de management și 
dezvoltarea unui turism 
durabil sau sprijinirea 
dezvoltării durabile a 
comunităților locale

1

6.7

Integrarea obiectivelor de 
dezvoltare cu cele de conservare 
la nivel de planuri și strategii 
locale

Armonizarea planurilor sectoriale cu planurile de management ale AP
Reflectarea obiectivelor AP în planurile teritoriale

Număr AP ale căror planuri 
de management sunt 
reflectate în planurile 
teritoriale și sectoriale

1

6.8
Stimularea parteneriatelor 
pentru dezvoltare comunitară 
locală

Implicarea actorilor din mediul social și economic în activități legate de 
dezvoltarea comunitară la nivel local
Creșterea nivelului de implicare al actorilor responsabili pentru arii protejate 
în dezvoltarea locală

Criterii de evaluare a 
parteneriatelor din 
perspectiva eficienței AP 
Număr AP cu parteneriate 
funcționale
Număr total parteneriate 
funcționale

2

6.9

Creșterea capacității sectorului 
de management al ariilor 
protejate pentru gestionarea 
aspectelor socio-economice și 
legate de dezvoltare locală

Identificarea necesarului de cunoștințe și competențe
Identificarea și realizarea de parteneriate cu sectoare relevante pentru a 
oferi programe de creștere a capacității administratorilor pentru a cataliza 
programe de dezvoltare durabilă

Listă de competențe 
identificată
Nr. Programe/proiecte 
de creștere a capacității 
administratorilor de AP 
pentru a contribui la 
dezvoltarea locală

1

6.10

Realizarea unui program 
de creștere a capacității 
comunităților locale privind 
susținerea conservării în ariile 
protejate

Realizarea unei campanii de informare și conștientizare în comunitățile locale 
pentru înțelegerea beneficiilor AP și a rolului lor potențial în dezvoltarea 
durabilă sustenabilă Creșterea capacității la nivelul comunităților pentru 
dezvoltarea durabilă (dezvoltarea competențelor pentru crearea de afaceri 
verzi, ecoturism etc).

Nr. programe/proiecte 
de creștere a capacității 
comunităților locale

1

7. Concluzii
Pentru ca ariile naturale protejate să-și poată îndeplini 
rolul, este necesară o abordare sistemică, coerentă, 
interdisciplinară asupra managementului lor. În acest 
scop, factorii decizionali reprezentanți ai Statului 
trebuie să-și asume responsabilitatea implementării 
acestei strategii și alocarea resurselor financiare și 
materiale necesare în acest scop. Pentru implementarea 
activităților definite în Planul de acțiune al acestei viziuni 
sunt necesare implicarea tuturor factorilor interesați, 
respectarea, la orice nivel de acțiune, a celor 10 principii 
definite în această viziune, precum și coordonarea.

Mulțumiri
Realizarea acestui prim document strategic pentru ariile 
naturale protejate din România nu ar fi fost posibilă, mai 
întâi de toate, fără îndrăzneala și determinarea membrilor 
Coaliției ONG Natura 2000 de a iniția și de a susține cu 
profesionalism un astfel de proces de planificare strategică. 
De asemenea, esențial a fost aportul celor câteva zeci de 
persoane, membri ai Coaliției și actori instituționali și 
organizaționali cu rol fundamental în managementul 
ariilor protejate din România în acel moment, care și-au 
investit încrederea, timpul, energia, cunoștințele, viziunea 
și ideile în acest proces. Atât pe parcursul procesului, 
cât și la finalizarea acestuia, un rol primordial l-au avut 
implicarea voluntară a echipei Coaliției, aportul financiar 
al organizațiilor membre, suplimentat de susținerea din 
partea Fundației Temperatio.
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Abstract
The vision of Coalition Natura 2000 Federation for the management system of protected areas network in 
Romania for 2019-2028
Protected areas are vital for Romania, assuring the preservation of its uniqueness within the European community, 
thus contributing to raising the quality of life and our society’s sustainable development. A strategy endorsed by 
the authorities is paramount to assuring the coordination and coherence of a highly fragmented institutional 
system dealing with a complex problem, to allocating the resources for protected areas’ management more 
effectively and to enabling the adoption of an integrative systemic approach.
This represents the first strategic document for the protected areas in Romania and it has been elaborated through 
a participatory approach, between November 2016 and December 2017 by the members of the Federation Natura 
2000 NGO Coalition and key stakeholders.
The vision aims that in the next 25-30 years, the nature protected areas are recognised by the wider public and 
State’s authorities as vital for Romania, thus assuring the preservation of its uniqueness within the European 
community and contributing to raising the quality of life and our society’s sustainable development. For this 
vision to come true, it needs to be endorsed and embraced by all the decision makers and relevant stakeholders.
The main goal of the activities planned for the period 2018-2029 is to ensure the representativeness and coherence 
of the protected area system, its management and social framework needed to foster its contribution to the 
conservation of biodiversity and sustainable development. To this purpose, the document defines 6 strategic 
objectives which cover all the components of the protected area management system, defining activities for 
each of them. The aim is to develop a coherent and representative nature protected area network, to enhance 
protected areas management effectiveness, allocating financial and technical resources for their management, 
and to secure the professional and institutional capacity, increasing public awareness and raising the level of 
social acceptance, as well as the contribution to sustainable development. Public participation, individual and 
organisational/institutional capacity and the management effectiveness are cross cutting themes.
A number of 10 principles have been defined as a necessary silver line to be embraced by all the social actors 
involved in the protected area management, at all levels, throughout the protected area management life cycle, 
namely: (i) a holistic and integrated approach, (ii) the priority of conservation measures, (iii) the active and 
constructive involvement of State actors, (iv) the scientific evidence based decisions and actions, (v) effectiveness 
and efficacy, (vi) transparency, (vii) participatory management, (viii) equitable sharing of conservation costs, (ix) 
the intersectoral integration of conservation objectives, (x) coherence and a long term perspective. The success 
of this Strategy depends on the successful transfer of these principles into action.
Keywords: protected area system, unitary approach, stakeholder participation, protected area strategic planning, 
sustainable development
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P O L I T I C Ă  F O R E S T I E R Ă

România verde în 10 pași1

Ciprian-Dumitru Muscă2

1 Materialul constituie punctul de vedere al ASFOR privind strategia națională forestieră (extras din documentul publicat pe 
site-ul ASFOR: https://asfor.ro/wp-content/uploads/2020/05/romania-verde-in-10-pasi-1.pdf
2 ASFOR

Motto: „Când ai pătruns într-o pădure, înainte de a lua vreo 
decizie, trebuie să stabilești mai întâi ce a fost în trecut, ce 
este în prezent și cum va trebui să arate pădurea în urma 
măsurilor care vor fi aplicate”.

Marin Drăcea, 
părintele silviculturii românești

Gestionarea sustenabilă a resursei de lemn este metoda 
care permite atingerea celor trei funcții de bază ale 
pădurii: economică, socială și de mediu.
În acest moment, în care se pune un accent tot mai 
mare pe economia circulară, pe economia verde, prin 
care statele europene își propun să lupte cu schimbările 
climatice prin utilizarea de produse cu o amprentă redusă 
de carbon, dar care, în același timp, reușesc să stocheze 
carbonul pe termen lung, noile provocări ne obligă să 
ne adaptăm din mers, să gândim pe termen lung și să 
corectăm ceea ce nu funcționează pe termen scurt.
Asociația Forestierilor din România - ASFOR își propune 
să promoveze utilizarea produselor din lemn și să 
conștientizeze clasa politică și Guvernul cu privire la 
importanța lemnului ca resursă naturală regenerabilă, 
aportul său în economia națională, dar și posibilitățile 
pe care le oferă această resursă în creșterea nivelului de 
trai, în special în zonele rurale.
Pădurea și produsele din lemn trebuie să fie în centrul 
politicilor publice. Creșterea suprafeței de teren 
acoperite cu specii forestiere duce implicit și la o 
creștere a cantității de carbon absorbite, iar utilizarea 
lemnului în produse cu durată lungă de viață permite 
stocarea carbonului pe termen lung.
Atingerea țintelor de economie verde trebuie să fie 
susținută prin măsuri de pază a pădurilor, dar și 
prin măsuri de protejare și promovare a parcurilor 
și rezervațiilor naturale. Un accent foarte important 
trebuie pus pe cercetare și inovare în domeniul lemnului. 
În România, la ora actuală, cercetarea în domeniul 
exploatării, prelucrării primare și industrializării 
lemnului nu este organizată, fiind realizată disparat, în 
special, de către universitățile de profil.
Propunem 10 măsuri pentru o relansare a economiei 
forestiere, care să participe la relansarea economiei 

naționale pe baze ecologice și care să ne permită 
atingerea țintelor de stocare a carbonului, esențiale în 
lupta cu combaterea schimbărilor climatice.

1. Strategia Forestieră Națională
O economie fără o strategie este precum echipajul unui vas în 
derivă, purtat de valuri: navighează în toate direcțiile fără a 
găsi uscatul.
Principalele măsuri, considerate necesare, sunt:
 » Reducerea sarcinilor administrative;
 » Administrarea durabilă a pădurilor;
 » Creșterea suprafeței pădurilor;
 » Investiții în infrastructură și accesibilizarea fondului 

forestier;
 » Dezvoltarea unei piețe libere, dar corecte de 

valorificare a lemnului;
 » Dezvoltarea și promovarea conceptului de 

bioeconomie;
 » Sprijin pentru diversificarea produselor obținute din 

lemn;
 » Sprijin pentru utilizarea lemnului în realizarea de 

construcții din lemn;
 » Implementarea de măsuri pentru protejarea pădurilor 

cu valoare deosebită pentru mediu;
 » Promovarea transparenței și comunicării eficiente;
 » Investiții în cercetare, dezvoltare și transfer 

tehnologic;
 » Definirea produselor din lemn ca produse vitale;
 » Crearea Consiliului național al pădurilor;
 » Inițierea Bursei lemnului.

2. Măsuri pentru proprietarii de păduri
Proprietari puternici înseamnă păduri bine administrate.
Printre principalele măsuri, menționăm:
 » Compensarea proprietarilor de păduri pentru 

pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în arii 
naturale protejate;

 » Creșterea gradului de atragere a fondurilor puse la 
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dispoziție de către Uniunea Europeană;
 » Măsuri pentru creșterea valorii proprietăților 

forestiere prin plata serviciilor de mediu adiționale;
 » Realizarea cadastrului forestier național, finanțat 

de la bugetul de stat sau prin atragerea de fonduri 
europene.

3. Creșterea capacității de 
administrare a pădurilor
Ocoale silvice dotate - păduri bine administrate
Sunt oportune următoarele măsuri:
 » Program de investiții în achiziția de echipamente 

de monitorizare a integrității și stării de sănătate a 
pădurilor (650 de drone);

 » Program de investiții în achiziția de echipamente de 
măsurare a lemnului (clupe electronice, echipamente 
informatice de tele-măsurare/fotomăsurare);

 » Program de investiții în achiziția de echipamente 
video de monitorizare a fondului forestier;

 » Creșterea eficienței modului de administrare a 
pădurilor statului (RNP-Romsilva ș.a.), astfel încât 
acesta să devină un exemplu de bună practică în 
silvicultură;

 » Separarea activităților de administrare a pădurilor 
și exploatare a lemnului în cadrul administratorilor 
de păduri (RNP ș.a.), pentru a reduce costurile și 
pierderile;

 » Program de modernizare a infrastructurii de transport 
a lemnului și accesibilizarea fondului forestier. În 
România densitatea de drumuri forestiere este de cca. 
6 ml/ha. Minimum necesar pentru a reuși o acoperire 
integrală a fondului forestier este de 10 ml/ha, mult 
sub nivelul de dezvoltare, spre exemplu, al Germaniei, 
care are o rețea de drumuri forestiere de 60 ml/ha.

4. Recolte de lemn sustenabile
Operatori economici specializați în exploatarea, sortarea și 
prelucrarea primară a lemnului.
Obiectivul necesită implementarea:
 » Programe de susținere a IMM-urilor, care constituie 

majoritatea sectorului de exploatare și prelucrare 
primară a lemnului, pentru retehnologizarea și 
diversificarea activității;

 » Acces la finanțare și sprijinirea investițiilor în depozite, 
utilaje prietenoase cu mediul;

 » Programe prin care să fie facilitată participarea IMM-
urilor în programe de cercetare/inovare;

 » (Re)Înființarea centrului de cercetare și dezvoltare în 
bioeconomie „Institutul Lemnului”;

 » Programul primul funicular;
 » Programe de dotare cu echipamente de exploatare, 

ecologice, prietenoase cu mediul;
 » Dezvoltarea tehnologiilor corespunzătoare condițiilor 

de relief specifice din țara noastră - diferențiată pe 
zona de munte, cea colinară și cea de luncă;

 » Returnarea contravalorii accizelor la carburanții 
și lubrifianții folosiți de utilajele forestiere și 
motofierăstraie în activitatea de doborâre, recoltare, 
sortare și prelucrare a lemnului;

Gruparea lucrărilor de exploatare a lemnului, inclusiv 
împăduriri, pe bazinete și încredințarea realizării 
acestora pe perioade de 4-5 ani.

5. Fond de investiții pentru dezvoltare 
strategică
Finațarea proiectelor este vitală. Cea mai importantă sursă 
de finanțare o reprezintă fondurile europene.
Obiectivul necesită promovarea următoarelor:
 » Constituirea „Fondului național pentru investiții în 

pădure”, prin atragerea sumelor care alimentează 
Fondul de Mediu, a sumelor reținute prin impozitul 
pe resursele naturale, a sumelor provenite din 
valorificarea certificatelor de carbon;

 » Înființarea Agenției de plăți și intervenții în silvicultură, 
exploatări forestiere și industria lemnului;

 » Investiții în industria chimică a lemnului (celuloză, 
bioetanol, componenți pentru produse farmaceutice);

 » Încurajarea utilizării ca brand național “Lemn 
românesc”, pentru certificarea calității lemnului 
recoltat sustenabil în România;

 » Bursa lemnului - sistem transparent de valorificare 
a lemnului pentru a obține o valoare pe măsura 
importanței și calității materialelor lemnoase 
tranzacționate.

6. Măsuri de încurajare a utilizării 
lemnului în construcții și în 
activitatea de zi cu zi
Lemnul este regenerabil, reciclabil, ecologic, fiind benefic 
pentru sănătatea omului. Utilizarea resursei de lemn este 
vitală pentru o economie verde, ecologică.
Se vor promova următoarele măsuri:
 » Programul „Construcții din lemn” (autoritățile publice 

vor realiza case pasive din lemn și vor folosi minim 
10% lemn în toate construcțiile realizate din fonduri 
publice);

 » Programul „Casa din lemn” - persoanele fizice vor fi 
sprijinite financiar să realizeze construcții din lemn;

 » Programul “Construcții din lemn pentru o economie 
verde” - persoanele juridice vor fi sprijinite pentru a 
realiza sedii, spații tehnice, spații pentru comerț și 
producție din lemn;

 » Reducerea cotei TVA pentru lemnul utilizat în 
construcții la 5%, pentru a stimula utilizarea lemnului 
în construcții;

 » Program de achiziție a instalațiilor de încălzire cu 
randament de ardere ridicat;

 » Eliminarea TVA pentru lemnul de foc.
 » Sprijinirea producătorilor de mobilier din lemn masiv.
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7. Paza pădurilor. Trasabilitate
Sănătatea unei economii stă într-un mediu economic, corect, 
neviciat de activități ilegale.
Pentru îndeplinirea dezideratului sunt implicate 
următoarele:
 » Garda forestieră națională - structură care 

coordonează gărzile forestiere județene pentru o 
mai bună gestionare a fenomenului infracțional din 
domeniul silvic din România și cu atribuții pe linia 
pazei pădurilor;

 » Structură de pază a pădurilor în cadrul MAI;
 » Dezvoltarea SUMAL și crearea unui lanț transparent 

de trasabilitate a lemnului, cu accent pe prima punere 
pe piață a lemnului;

 » Dezvoltarea sistemelor de măsurare a lemnului;
 » Expedierea de la pădure a lemnului măsurat; Atestarea 

persoanelor ce expediază lemn; Renunțarea la sistemul 
de evaluare a lemnului prin APV, din cauza erorilor 
de evaluare foarte mari, și la sistemul de ciocan cu 
amprentă, din cauza securității reduse a amprentei; 
introducerea sistemelor electronice de măsurare a 
lemnului la expedierea din pădure sau depozite;

 » Dotarea personalului de control cu tehnologii 
moderne de supraveghere a fondului forestier;

 » Încurajarea utilizării sistemului „Due Diligence”, 
dezvoltat de organizații independente.

8. Consiliul Național al Pădurilor
Știința și arta gestionării pădurilor, recoltării și prelucrării 
lemnului nu s-au născut acum odată cu noi!
Consiliul este conceput drept un organism independent, 
apolitic, care:
 » să dezvolte continuu strategia forestieră națională;
 » să urmărească aplicarea strategiei forestiere 

naționale;
 » să emită aviz în ceea ce privește legislația silvică;
 » să reprezinte în Parlament puncte de vedere împreună 

cu asociațiile profesionale;
 » să mențină un dialog activ cu asociațiile profesionale;
 » să reglementeze modul de funcționare a comisiilor 

care eliberează certificate de practică în silvicultură;
 » să organizeze la nivel național accesul în meseria de 

silvicultor;
 » va urmări dezvoltarea dialogului intersectorial și a 

comunicării în domeniul pădurilor;
 » va sprijini dezvoltarea cercetării științifice și a 

învățământului de specialitate;
 » va desfășura programe de susținere a educației 

forestiere.

9. Programul național „Împădurirea 
terenurilor degradate”
Culturile forestiere au capacitatea de a diminua și ameliora 
procesele de degradare a terenurilor.

Programul va cuprinde:
 » Identificarea terenurilor degradate;
 » Introducerea în circuitul silvic, prin împădurire, a 

terenurilor degradate;
 » Acordarea de subvenții pe suprafață, similare celor 

din agricultură, pe toată perioada cât asigură o funcție 
de protecție sau până la prima recoltă de lemn.

10. Programul național „Păduri cu 
valoare deosebită”
Sistemul ecologic are la baza trei elemente - aer, sol și apă. 
Pădurea are un rol benefic, protectiv asupra acestora.
Înființarea Agenției naționale a pădurilor cu valoare 
deosebită, care se va ocupa de:
 » Catalogul național al pădurilor virgine;
 » Administrarea unitară a parcurilor și a ariilor naturale 

protejate și conservarea habitatelor naturale;
 » Identificarea, înființarea și întreținerea culoarelor 

peisagistice, benzi de pădure de-a lungul căilor de 
comunicație;

 » Identificarea, înființarea și întreținerea culoarelor de 
pădure pe malurile cursurilor de apă.

Avantaje:
 » Ameliorarea condițiilor naturale.
 » Refacerea echilibrului ecosistemelor afectate în 

decursul timpului din cauze diverse.
 » Prevenirea deșertificării sudului României.
 » Creșterea producției agricole.
 » Protecția căilor de circulație.
 » Protecția localităților.
 » Creșterea biodiversității în zona de sud a României. 

Creșterea producției de biomasă cu furnizarea 
îmbunătățită a altor servicii ecosistemice în 
gestionarea durabilă a pădurilor.

Perspectivă financiară
Conform unui Raport PWC privind sectorul forestier și 
industria lemnului din România:
 » „contribuția directă a industriei lemnului la formarea 

PIB în România a fost relativ constantă în ultimul 
deceniu (variind între 1,1% și 1,5%). Din acest punct 
de vedere, România se situa, în anul 2014, pe locul 9 în 
cadrul Uniunii Europene (1,1% comparativ cu media 
UE, de 0,4%). Dacă se consideră și efectul indirect și 
cel indus asupra economiei, silvicultura și prelucrarea 
lemnului din România contribuie cu 3,5% la PIB”.

 » „Sectorul silvic și al prelucrării lemnului contribuie 
cu 1,7 miliarde euro la bugetul de stat, atunci când 
sunt luate în calcul efectele directe și indirecte asupra 
economiei. De asemenea, în sector sunt angajate 
128.000 de persoane în mod direct, iar alte 186.000 de 
persoane în sectoare conexe”.

O altă analiză estimează la 8,6% contribuția industriei 
mobilei și a economiei forestiere la PIB. Astfel, industria 
mobilei contribuie cu 2%, prelucrarea primară și 
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industrializarea lemnului asigură 1,6%, iar silvicultura 
și exploatarea lemnului participă la PIB cu 5%.
Cifra de afaceri totală a operatorilor economici din 
economia forestieră depășește 6 miliarde euro.
Balanța export-import este pozitivă, cu 254 milioane 
euro pe 11 luni din 2019.

GREEN DEAL. Oportunități pentru 
sectorul forestier
Ca parte semnatară a numeroase convenții privind 
combaterea schimbărilor climatice (Acordul de la Paris, 
Protocolul Kyoto 2, Agenda Climă și Energie, Perspectivă 
financiară 2030), România și-a asumat numeroase 
angajamente pe plan internațional privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
Principalele direcții de acțiune pentru reducerea 
inventarului GES pentru sectorul LULUCF – care 
include folosința, schimbarea categoriei de folosință a 
terenurilor și silvicultura – cu accent pe măsurile pentru 
domeniul pădurilor, sunt:
 » extinderea suprafeței pădurilor; pentru atingerea 

țintelor este nevoie să extindem suprafața pădurilor 
cu cca. 10000 ha/an, iar ținând cont de costul mediu 
de cca. 8000 euro/ha, rezultă un cost destul de mare;

 » creșterea randamentelor energetice în utilizarea 
lemnului de foc ca resursă energetică - potențial redus 
pe termen scurt, necesită investiții majore; în cazul 
arderii lemnului in sobe tradiționale, randamentele 
energetice oscilează în jurul valorii de 40%; în 
cazul arderii în centrale moderne, cu cogenerare, 
randamentele pot fi de 90%;

 » utilizarea lemnului recoltat pentru realizarea 
de produse din lemn cu durată îndelungată de 
întrebuințare - potențial MAJOR; 

 » produsele din lemn – cherestea, plăci, mobilă, hârtie, 
construcții din lemn – au rolul de a stoca, pentru 
perioade lungi, carbonul.

Lemnul este o resursă regenerabilă, un produs natural 
și reciclabil.

Pădurile României în cifre (INS)
Suprafața fondului forestier
Fondul forestier al României ocupă 28% din suprafața 
totală a țării.
Suprafața fondului forestier a crescut continuu în ultimii 
15 ani. Astfel, România a câștigat cca. 214.500 ha de 
pădure.
Conform Codului Silvic, totalitatea pădurilor, a 
terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc 
nevoilor de cultură, producție sau administrație 
silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri 
cu destinație forestieră, inclusiv cele neproductive, 
cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 
1990, inclusiv cu modificările de suprafață, conform 
operațiunilor de intrări-ieșiri efectuate în condițiile legii, 
constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul 
forestier național.

Structura producției lemnoase este 
condiționată de compoziția pe specii a pădurilor
În România, speciile de rășinoase acoperă 1917 mii ha 
(respectiv 29,9%), iar speciile de foioase, 4501 mii ha 
(respectiv 70,1%).
Individual, pe specii de arbori, cel mai întins areal îl are 
fagul, care se regăsește pe 2139 mii ha, urmat de molid 
cu o răspândire de 1480 mii ha și stejari, cu un areal de 
1060 mii ha.
România se bucură de o diversitate foarte mare de specii 
de arbori. Aceasta contribuie pe de o parte la stabilitatea 
arboretelor dar are și o mare importanță economică, 
prin diversificarea produselor din lemn obținute.

Proprietatea forestieră în România
În anul 2018, proprietatea publică reprezenta 64,3% 
din suprafața totală a fondului forestier național, iar 
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proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată, 
în cea mai mare parte, de structurile silvice private 
(95,6%).
Suprafața fondului forestier în proprietate privată are 
o tendință crescătoare, în defavoarea suprafeței în 
proprietate publică, datorită continuării procesului de 
retrocedare a pădurilor.

Aproximativ 50% (49,9%) din volumul de lemn recoltat 
în România provine din proprietatea publică a statului, 
administrată prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
În România, administrarea pădurilor este realizată prin 
467 ocoale silvice din care:
 » 147 ocoale silvice de regim;
 » 313 ocoale silvice de stat;
 » 6 Baze INCDS;

 » 1 ocol al RAPPS.
În anul 2018, comparativ cu anul 2017, volumul de 
lemn recoltat din pădurile proprietate privată a crescut 
cu 16,2%, cel recoltat din păduri proprietate publică a 
unităților administrativ-teritoriale, cu 15,3%, cel recoltat 
din păduri proprietate publică a statului, cu 0,3%, iar cel 
recoltat din vegetația forestieră situată pe terenuri din 
afara fondului forestier a scăzut cu 10,7%.

Recoltarea lemnului
Volumul anual de lemn recoltat este exprimat prin 
posibilitatea stabilită de amenajamentele silvice.
România recoltează cca. 60% din creșterea pădurilor, 
comparativ cu o medie europeană de peste 60%.

În anul 2018, s-au recoltat 19.462 mii metri cubi (volum 
brut) de lemn, cu 1.146 mii metri cubi mai mult față de 
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anul 2017.
Trebuie avut în vedere că în anii 2017-2020, cca. 3,5 
milioane de metri cubi au provenit din produse 
accidentale (doborâturi de vânt).
Recoltarea lemnului este făcută de către firme românești.
Pe specii forestiere:
 » rășinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de 

masă lemnoasă recoltată;
 » fagul: 33,8%;
 » stejarul: 10,5%;
 » diversele specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.): 

11,3%;
 » diversele specii moi (tei, salcie, plop etc.): 7,8%.
 » Astfel, speciile de rășinoase, în special molidul și 

bradul, au o pondere de sub o treime din totalul masei 
lemnoase, iar speciile de foioase două treimi, dintre 
care fagul are cea mai mare pondere.

Categorii de produse recoltate
Volumul de masă lemnoasă recoltată pe categorii de 
produse arată că 71% din lemnul recoltat în România 
provine din produse principale, 20%, din produse de 
secundare, iar 9%, din produse de igienă.
Produse principale
 » lemnul recoltat din arboretele ajunse la maturitate sau 

la vârsta exploatabilității, conform unor tehnologii 
specifice, numite tratamente, cu scopul de a asigura 
regenerarea acestora; peste 90% din arboretele 
parcurse cu astfel de tăieri se regenerează pe cale 
naturală, din sămânța sau din lăstarii sau drajonii 
produși de arborii extrași;

Produse secundare
 » lemnul care rezultă în urma executării lucrărilor de 

îngrijire și conducere a arboretelor tinere (curățiri și 
rărituri);

Produse de igienă
 » lemnul care provine din arbori care se usucă în 

procesul normal de eliminare naturală;
Volumul total al produselor principale prevăzut de 
amenajamentele silvice reprezintă posibilitatea 
pădurii respective. Posibilitatea anuală este raportul 
între posibilitate și numărul anilor de aplicabilitate a 
amenajamentului silvic. Conform Codului silvic, acesta 
este volumul maxim de produse principale care se poate 
recolta anual, cu excepția unor situații deosebite, pentru 
care este necesară aprobarea autorității publice centrale 
responsabile de silvicultură.
Determinarea posibilității de produse principale se face 
prin metoda creșterii indicatoare. România este singurul 
stat din Europa care aplică această metodă (metodă 
exclusiv românească, aplicată de circa 50 de ani). În 
celelalte state europene, posibilitatea se stabilește ca 
fiind 70-85% din creșterea curentă anuală.

Exploatarea lemnului
În România, sunt autorizați pentru a efectua exploatări 
forestiere 4771 operatori economici - persoane fizice 
autorizate, firme, ocoale silvice de regim și ocoale silvice 
de stat.
Capacitatea cea mai mică de atestare este de 2500 mc, 
capacitatea maximă atestată este de 185.000 mc.
Numărul de specialiști silvici - maiștri, tehnicieni silvici 
și ingineri declarați ca responsabili în cadrul operatorilor 
economici este de 5.200 de persoane.
Marea majoritate a operatorilor economici sunt mici.
88% dintre operatorii economici au capacități de 
exploatare de până la 12.000 mc, ceea ce înseamnă 
dotarea cu tractor sau TAF, iar ca specialist silvic, maistru 
de exploatare sau tehnician.

Este evident că sectorul de exploatare a lemnului are 
nevoie de retehnologizare și investiții în dotarea cu 
tehnologii moderne prietenoase cu mediul.
Pentru a se evita suprasolicitarea sau răsturnarea 
utilajelor forestiere, normele recomandă următoarele 
înclinări maxime ale traseelor.
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Exploatarea lemnului, ca proces de producție, se 
realizează în scopul extragerii din cuprinsul fondului 
forestier a lemnului brut necesar prelucrării primare 
și industrializării lemnului sau populației, în condițiile 
impuse de cerințele de realizare a intervențiilor 
silvotehnice și de protecție a mediului natural.
Exploatarea lemnului presupune cunoașterea sistemelor 
de mașini, transporturilor forestiere, produselor 
forestiere, tehnicii execuției operațiunilor culturale 
și tratamentelor silvotehnice, amenajării pădurilor, 
geomorfologie, ecologie, economie forestieră, protecția 
muncii, normarea muncii, PSI, etc.

Astăzi, România are o șansă uriașă 
de a dezvolta o economie verde, 
ecologică!
ASFOR susține dezvoltarea economică a României – 
sprijin pentru IMM-uri, sprijin pentru firmele românești 
de exploatare, prelucrare primară și industrializare a 
lemnului.
România are nevoie de măsuri pentru a folosi lemnul ca 
resursă regenerabilă în relansarea economiei naționale 
pe baze ecologice. Pentru aceasta, este obligatorie 
menținerea echilibrului între funcțiile economice, 

sociale și de mediu în gestionarea sustenabilă a pădurilor.
Suprafața pădurilor României este în creștere ușoară.
România are un potențial uriaș de creștere, la nivel 
național existând aproximativ 2 milioane de hectare de 
terenuri degradate. Alte zone importante unde România 
este deficitară sunt perdelele forestiere, culoarele de 
protecție a cursurilor de apă.
Peste 40% dintre pădurile României sunt incluse în 
diferite grade de protecție și fac parte din arii protejate. 
La acest capitol, România stă mult mai bine decât țările 
din Europa, însă trebuie finalizat și dezvoltat cadrul de 
administrare a acestor suprafețe. De asemenea, sunt 
necesare fonduri sigure pentru a asigura despăgubirea 
proprietarilor care dețin păduri incluse în arii protejate.
Încălzirea populației și asigurarea necesarului de lemn 
este o provocare, în special în a determina consumul 
real de lemn care este pus la dispoziție din pădure. Din 
cauza lipsei de alternative energetice, România are 
nevoie de o strategie energetică în care sa fie inclusă și 
energia termică.
Recoltarea lemnului este făcută de către firme românești, 
care au nevoie de sprijin pentru a se dota și a reduce 
costurile recoltării masei lemnoase. Costul recoltării 
masei lemnoase se transferă în prețul produsului finit, 
iar de aici, lupta în a face față concurenței de pe piețele 
externe. Dotarea cu echipamente competitive de recoltat 
lemnul are un impact major și asupra calității actului de 
recoltare, cu un impact mult mai redus asupra mediului.
România are unul dintre cele mai restrictive sisteme în 
exercitarea dreptului de proprietate asupra pădurilor, 
cu efect în blocarea accesului la resursă, în special în 
pădurile proprietate privată. Politicile trebuie dirijate 
pentru a facilita accesul proprietarului la fructele 
proprietății sale.
În contextul Green Deal, România trebuie să promoveze 
prelucrarea locală și utilizarea resursei de lemn în 
obținerea de produse cu valoare adăugată mare, dar și 
cu o perioadă de utilizare îndelungată, care să asigure 
stocarea carbonului pe termen lung.
Lemnul este o resursă regenerabilă cu un potențial uriaș 
în dezvoltarea de activități, crearea de locuri de muncă, 
obținerea de venituri pentru stat, obținerea de produse 
ecologice și mult mai sănătoase pentru om.
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P O L I T I C Ă  F O R E S T I E R Ă

Strategiile forestiere românești.  
O scurtă analiză

Cristian Bălăcescu1

1 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere + Facultatea de Sociologie și 
Comunicare
2 În teoria politicilor publice sunt definite trei tipuri de agende: 1. „agenda publică” - cuprinde toate problemele percepute de 
membrii unei comunităţi; 2. agenda instituţională (guvernamentală) - adună toate problemele pe care factorii decizionali îşi 
propun să le rezolve într-un anumit interval de timp; 3. „agenda media” - care acţionează ca un facilitator între agenda publică şi 
cea instituţională, însă uneori poate avansa propriile priorităţi (Profiroiu et al 2009).
3 În sensul documentului, Planul național de acțiune este înțeles fie un plan specific, fie un set îmbunătățit de activități integrate 
în programele forestiere naționale sau cadre echivalente.
4 Inițiativa este detaliată în revista „Bucovina Forestieră” nr. 2, vol. 19 (2019). Grupul este constituit din reprezentanți ai unor 
universități, asociații profesionale și ONG-uri relevante din România: L. Nichiforel, A. Baban, L. Bouriaud, V. Blujdea, I. Covrig, 
M. Drăgoi, R. Melu, D. Nicolaescu, B. Popa, R.-E. Scriban, S. Sfîrlogea, E. Stanciu, G. Stanciu, A. Orban și R. Vlad.

1. Introducere
Într-un studiu anterior am cercetat condițiile de 
emergență a problemei tăierilor ilegale, ca problemă 
de politică publică, în agenda instituțională2 (Bălăcescu 
and Negruțiu 2019). Una dintre concluzii a fost că timp 
de peste 15 ani, adică mai mult de jumătate din perioada 
post-comunistă, în mod oficial, nu s-a pus în discuție 
fenomenul „tăierilor ilegale” (FTI). Numai începând cu 
anul 2005, Programul Forestier Național a reținut, într-o 
expresie foarte vagă, că ar exista manifestări ale acestor 
practici, cu toate că atenția comunității internaționale 
asupra problemei era evidentă.
În Declarația Conferinței Ministeriale ENA FLEG -2005 
Sankt Petersburg s-a subliniat „rolul fundamental al 
guvernelor (s.n.) de a asigura o guvernare eficientă, 
inclusiv legi, politici (s.n.) și capacitatea instituțională 
de aplicare a acestor legi, pentru a elimina exploatarea 
ilegală, comerțul asociat și corupția în sectorul forestier” 
(pct. 9). Prin semnarea acestui act, Statul Român și-a 
asumat „să formuleze și să pună în aplicare într-o 
perioadă rezonabilă de timp un plan național de acțiune3, 
integrat în cadrul politicii forestiere naționale, care să 
cuprindă obiective, activități și indicatori de succes 
(s.n.) definiți în mod clar pentru a aborda problemele 
identificate” (FLEG 2005). Blaser et al (2005), în lucrarea 
de referință pregătită pentru Conferința ministerială, 
au descris contextul de analiză al problemei tăierilor 
ilegale și au oferit un cadru principial de construcție al 
unui program național de acțiune.
În acest context, în România a apărut „Planul Național 
de combatere a tăierilor ilegale de arbori” (PNCTIA-07), 
un document programatic dedicat problemei. Analizat 

din perspectiva elaborării și aplicării unor astfel de 
documente, s-a constatat că acesta are vicii de formă și 
fond pentru a se califica drept o strategie funcțională, 
respectiv ca un program de intervenție (Bălăcescu 2020).
Decontul acestor inadvertențe a venit în februarie 2020, 
în momentul în care Comisia Europeană a declanșat 
procedura de infringement împotriva României pentru că 
nu a pus în aplicare în mod corespunzător Regulamentul 
EUTR 995/2010, care interzice întreprinderilor din 
sectorul lemnului să producă și să introducă pe piața 
Uniunii Europene (UE) produse obținute din bușteni 
recoltați în mod ilegal (European Commission 2020). 
Declanșarea unei astfel de proceduri reprezintă un 
semnal suficient de puternic pentru a distinge clar 
actuala poziție a UE cu privire la problemă. Este 
evidentă preocuparea constantă de a evalua modul în 
care sunt construite/formulate, apoi aplicate și evaluate 
programele care privesc FTI și în plan general, politicile 
forestiere.
Modul deficitar de tratare al FTI este doar un simptom al 
faptului că, din păcate, nu au fost coagulate până acum 
documente programatice cu forță strategică pentru a 
orienta acțiunea către un scop precis, pentru rezolvarea 
unei anumite probleme. „Lipsa unei viziuni naționale 
și unitare de gestionare durabilă a pădurilor, care să fie 
implementată într-un cadru strategic asumat și realist, 
reprezintă așadar principalul risc sistemic (s.n.) pentru 
sectorul forestier” (Nichiforel et al 2019).
Motivați de această realitate care inculpă autoritatea 
responsabilă, un grup consistent de universitari și 
practicieni a luat inițiativa4 de a modela principii de 
dezvoltare a politicii forestiere din România 2020-2030, 
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cu intenția declarată de a elabora o viziune în acest sens. 
„Elaborarea acestei viziuni s-a creat în afara cadrului 
guvernamental, sub coordonarea unei universități, 
urmărind o abordare metodologică unitară și continuă 
de implicare a experților și grupurilor interesate în 
exprimarea opiniilor privind principiile de dezvoltare a 
unei noi politici forestiere” (Nichiforel et al 2019).
În 6 iulie 2020, în Aula „Sergiu Chiriacescu” a Universității 
Transilvania din Brașov a avut loc o altă întâlnire, de 
această dată cu o semnificativă participare5, în care s-au 
luat în discuție opțiunile strategice pentru dezvoltarea 
de politici forestiere. Astfel de dialoguri și consultări 
au mai fost organizate și în trecutul îndepărtat însă 
mobilizarea actuală și interesul stakeholderilor pentru 
construirea unei strategii pare un fapt de o excepțională 
însemnătate pentru universul silvic autohton în care 
coexistă mai multe „busole”, fiecare indicând altceva.
Aflați în acest punct, se impune re-considerarea cadrului 
teoretico-metodologic de elaborare a unei strategii 
indiferent de domeniul în care operează, cadru care 
poate oferta un minim de repere și asumpții de bază 
utile orientării în demersul inițiat.
Într-un prim rând, trebuie acceptată aserțiunea că o 
strategie, în sensul de document programatic, este 
în esență o politică publică a cărei formulare în mod 
necesar urmărește principiile ştiinţei politicilor sau 
studiul politicilor (policy science). O politică publică, la 
modul generic, are ca scop rezolvarea de probleme, este 
o reacţie la problemele societăţii (real world) (Profiroiu 
and Iorga 2009). Ca urmare, primul pas în construcția 
unei strategii ar trebui să fie reprezentat de căutarea 
și validarea problemelor existente în aria de aplicație. 
Studiul ex-ante reprezintă, de pildă, un produs care 
oferă acest tip de cunoaștere.
Pe de altă parte, strategia are o marcantă caracteristică 
de procesualitate: într-o perspectivă temporală, politica 
publică urmăreşte schimbarea unui anumit sector, într-
un interval de timp (de regulă, anticipat).
În cadrul rezolvitor pot fi formulate, în principal, două 
tipuri de strategii, analitice sau politice, după modelul 
politicilor publice. Tipurile nu se exclud reciproc, 
raportul de dihotomie fiind relativ.
O primă variantă de strategie, și cea mai frecvent 
adoptată în prezent, este policy making, un demers 
centrat pe căutarea de soluţii pentru problemele 
existente și caracterizat prin procesualitate analitică și 
raţionalitate de tip cauză-efect. În acest caz, procesul 
de elaborare a politicii constă în definirea corectă a 
problemei, identificarea şi analiza unui set de soluţii 
adecvat și selectarea alternativei care rezolvă cel 
mai bine problema. Măsurile sunt cuantificate prin 
indicatori specifici care urmăresc maximizarea realizării 
obiectivelor publice.
O a doua variantă de strategie are ca scop impunerea 

5 Întâlnirea s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a facultăților de silvicultură din cadrul 
Universităților „Transilvania” din Brașov și „Ștefan cel Mare” din Suceava și a reunit reprezentanți ai tuturor mediilor interesate de 
problemă: ONG-uri și mass-media, asociații profesionale, asociații de proprietari de păduri, producători din industria lemnului 
și a mobilei, administrații silvice, ș.a.

unui set de valori și credințe. În procesul de elaborare 
a strategiei, accentul cade pe enunțarea și prioritizarea 
propozițiilor care incumbă valorile agreate. Demersul 
este unul politic, în sensul utilizării resurselor de putere 
pentru rezolvarea conflictelor şi dezacordurilor, fiind 
marcat de lupta pentru a controla procesul de luare 
a deciziei. Rolul expres de a emite soluţii la probleme 
urmează în acest caz logica „filtrului” ideologic, 
afirmațiile investite cu putere de adevăr devenind 
raționalități. Măsurile adoptate sunt cernute permanent 
prin respectiva sită și reprezintă argumente bazate pe 
valori asumate (value-driven).
Intuitiv, se poate sesiza dificultatea de a cuantifica 
consecințele unei astfel de strategii. Urmărirea analitică 
a traseului principii – obiective (generale, specifice) 

– măsuri – rezultate nu este mereu posibilă. Există 
posibilitatea ca unele probleme sociale sau instituționale 
să fie ignorate sau decăzute din ierarhia priorităților 
guvernării.
Nu de puține ori, în practica organizațională se 
întâlnesc mixturi ale celor două categorii fundamentale. 
Documentele de politici publice pornesc de la un sumar 
al problematicilor sociale, filtrat perceptiv prin capitalul 
de convingeri și principii ce domină la un moment dat în 
cadrul autorității. Fixarea și afirmarea obiectivelor are 
ulterior acest marcaj, măsurile fiind apoi puse în practică 
sau abandonate în funcție de rezultatul înregistrat în 
câmpul politic.
Putem deci distinge, încă din faza de formulare între ce 
enunță o politică publică și cum este construită.
În cazul strategiilor forestiere românești, vă propun o 
scurtă privire „înapoi”, în efortul de a înțelege cum stau 
lucrurile.

2. Obiect și metodă
Scopul acestui studiu analitic este de a repera o serie 
de particularități de construcție a câtorva documente 
strategice în silvicultura românească, cu focusarea 
exemplificărilor pe tratamentul acordat FTI.
Tehnica utilizată este cunoscută în metodologia 
sociologică ca „studiul documentelor sociale” (Chelcea 
2007). În documentele sociale pot fi descoperite date cu 
semnificație, acestea nefiind altceva decât „urme a unor 
fapte sociale”, obiecte sau texte care oferă informație, 
ceea ce conferă relevanță metodologică. Analiza 
documentelor sociale este o metodă de observație 
indirectă (non-reactivă) a fenomenelor sociale, des 
utilizată atunci când accesul direct la fenomenul 
investigat nu este posibil (așa cum se întâmplă, de pildă, 
în cazul FTI).
Am inclus în analiză 5 planuri și strategii elaborate la 
nivel național:
 » Programul național pentru conservarea și dezvoltarea 

fondului forestier în perioada 1976-2010;
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 » Politica și strategia de dezvoltare a sectorului forestier 
din România 2001-2010 (PSDSFRo 01-10, versiunea 
2005, o îmbunătățire a v. 2001);

 » Programul Forestier Național 2005 (PFN-05);
 » Strategia Forestieră Națională 2013-2022 (SFN 13-22);
 » Strategia Forestieră Națională 2018-2027 (SFN 18-27).

3. Rezultate
În perioada 1990-2000, România nu a avut o strategie 
forestieră națională. Unul dintre motive ar fi acela că 

„Programul național pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 1976-2010", document 
aprobat în regimul comunist prin Legea nr. 2/1976 de 
către Marea Adunarea Națională a fost abrogat prin 
Decretul-lege nr. 48 din 4 februarie 1990 al Consiliului 
Frontului Salvării Naționale.
Documentul este exemplul clasic pentru ceea ce numim 
politică publică reglementară. Acţiunea publică constă 
în adoptarea de norme autoritare, de natură a influența 
decisiv comportamentul actorilor sociali. În acest caz, 
coerciţia a fost maximă, statul transmițând obligații și 
interdicții în condițiile în care libertăţile individuale 
ale destinatarilor politicii erau limitate. Este ilustrativ 
modul în care strategia a luat în considerare fenomenul 
tăierilor ilegale, numindu-l ca atare (cap. IX, pct.6). 

„Se vor intensifica controalele preventive efectuate de 
organele silvice pentru înlăturarea abaterilor de la 
reglementările privind gospodărirea fondului forestier, 
respectarea strictă a termenelor și epocilor de tăiere și 
de scoatere a materialului lemnos din păduri de către 
unitățile de exploatare, prevenirea tăierilor ilegale de 
arbori (s.n.) și altele” (Legea 2/1976).
Primul document post-decembrist de strategie forestieră, 
care a reușit să primească girul legislativului a fost 

„Politica şi strategia de dezvoltare a sectorului forestier 
din România (2001-2010)” (PSDSFRo 01-10) (MMSC 
2001). Scris în aceeași manieră a problematicilor filtrate 
ideologic (care nu sunt afirmate explicit, ci numai 

„tratate” într-o soluție decisivă), documentul excelează 
în fomulări al căror caracter de maximă generalitate 
inhibă claritatea sensului precis al acțiunii. De pildă, 
primul obiectiv strategic privind „ansamblul sectorului 
forestier” este „actualizarea cadrului instituțional 
pentru a realiza implementarea în mod unitar și susținut 
a strategiei de dezvoltare a sectorului forestier”. Din 
acest enunț se poate deduce doar că există o logică de 
tip cauzal în construcția acestui punct al strategiei, prin 
identificarea perechilor „cauză – acțiuni”, dar nu se pot 
distinge tipul, locul și amploarea demersului.
Acțiunea: sensul termenului de actualizare fiind vag, nu 
se poate stabili dacă este necesară o „reorganizare”, o 

„restructurare” sau o „reformare” în sensul adaptării la 
modernitate; pe de altă parte nu se cunosc instituțiile 
sistemului forestier care ar trebui să suporte acest tip de 
transformări organizatorice;
Cauza: cadrul instituțional existent nu este capabil de a 

„rula” acțiuni strategice (de tipul strategiei prezentate).

6 punctul 3 „Conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere în vederea ameliorării condițiilor de mediu şi de viață”, subpunctul 3.4

Structurată pe enunțuri de principiu (denumite politica), 
obiective și acțiuni strategice, din care nu pot fi extrase 
măsuri concrete și indicatori de progres ai politicii, 
rezultatele unei astfel de strategii sunt foarte greu 
cunatificabile.
Mai trebuie specificat că strategia elaborată de ministerul 
sub care funcționa autoritatea centrală responsabilă 
de silvicultură (ACRS), nu a menționat nicio acțiune 
strategică care să conducă explicit la combaterea 
acțiunilor ilegale din silvicultură.
O referire destul de imprecisă la FTI este întâlnită în 
Programul Forestier Național 2005 (PFN-05) care a 
stipulat în conținutul său6 că „se impun măsuri ferme 
de stăvilire a defrişărilor de orice fel” (s.n.) (Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice 2005). Termenul 
tehnic de „defrișare” are un singur înțeles: tăierea rasă 
a pădurii în vederea schimbării categoriei de folosință. 
Ca urmare, defrișările nu pot fi „de orice fel”. El a fost 
asimilat nefericit în limbajul comun pentru a desemna 
fenomenul „tăierilor ilegale”, dar este de neacceptat 
reîntoarcerea sa într-un document programatic.
Venind în actualitate și recunoscând public că timp 
de doi ani „instituția nu mai avea o strategie, cea din 
perioada 2001-2010 fiind expirată” (Cozmanciuc 2012), 
Ministrul Mediului și Pădurilor a lansat în 2012 în 
dezbatere internă „Strategia Forestieră Națională 2013-
2022” (SFN 13-22) (MMP 2012).
Actul demonstrează consistență, atât sub raport 
cantitativ (36 pagini + 40 pagini de anexe), cât și calitativ, 
îndeplinind, în general, condițiile cerute unui document 
programatic. Structurată pe 13 capitole, strategia, 
rezultat al unui demers participativ, și-a propus să aibă 
caracterul unei politici inter-sectoriale, în sensul că 
s-a dorit integrată politicilor de mediu, agricultură și 
dezvoltare rurală, energie, educație, turism.
Documentul de politici publice a enunțat cadrul 
conceptual și instrumentele de cercetare care au condus 
la elaborarea lui (metodologia), viziunea și principiile 
directoare ale strategiei și realizează o analiză sintetică 
a situației domeniului forestier, evidențiind totodată 
contextele de lucru: cadrul juridic intern și cadrele 
europene privind protecția și gestionarea durabilă a 
pădurilor, cadre care au solicitat și obținut angajamente 
din partea statului român.
În analiză s-a încercat o sumarizare a principalelor 
probleme care grevează asupra sectorului forestier 
dar faza de definire nu este atinsă, nefiind evidențiați 
posibilii determinanți. Fiind rezultatul unui proces 
primar de colectare a datelor din surse documentare 
sau obținute în urma consultărilor în grupuri de lucru, 
enunțurile rămân descriptive.
Cu toate acestea, cea mai notabilă transformare adusă 
în construcția strategiei este aceea că autorii pornesc de 
la identificarea unor probleme ale sectorului forestier 
românesc și conduc formularea strategiei în structura 
policy making (stabilind soluții și măsuri în sensul 
rezolvării acestora).
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Cu suficientă transparență, autorii SFN 13-22 au 
comunicat faptul că se află în „imposibilitatea de a a 
stabili prioritățile și planul de acțiuni” motivele fiind 
legate de „lipsa unei strategii forestiere” și „lipsa unei 
analize de impact a strategiei forestiere 2001-2010”. 
Din argumentele expuse în partea introductivă rezultă 
explicațiile rezonabile pentru care autorii SFN 13-22 nu 
pot regăsi o analiză de impact a strategiei anterioare și 
de ce aceasta a rămas un document a cărui finalitate nu a 
fost vreodată cuantificată sau cunoscută. Acest fapt însă 
nu împiedică decidentul în acțiunea de a face o evaluare 
a situației existente, în a-și stabili priorități și un plan 
viitor de acțiune.
Proiectul SFN 13-22 a prezentat distinct instituțiile care 
au participat la elaborarea politicii și cele care vor fi 
implicate în implementarea ei, precum și grupurile țintă.
Cel mai important capitol al strategiei, care îi conferă 
necesara substanță, este cel în care este fixat obiectivul 
general și îi sunt subsumate obiective specifice. Acestea 
sunt însoțite, în sens logic, de măsuri pentru atingerea 
acestora și de rezultate expectate. Pozitiv este și faptul 
că pentru fiecare măsură se intenționează a fi alocat un 
buget, cu indicarea sursei de finanțare.
În ceea ce privește FTI, proiectul de strategie a semnalat 
că „reducerea volumului de lemn tăiat ilegal din păduri” 
este una dintre cele 15 principale probleme ale sectorului 
forestier. Măsura 2.8 a fost destinată acestui obiectiv și 
cuprinde un set de 4 sub-măsuri:
 » Asigurarea trasabilității lemnului prin armonizarea 

sistemului de control românesc cu sistemul „due 
dilligence”.

 » Elaborarea și promovarea unor mecanisme și 
instrumente eficiente de control a aplicării regimului 
silvic.

 » Întărirea capacității instituționale de control a statului.
 » Monitorizarea permanentă a integrității fondului 

forestier național.
Conținutul măsurii 2.8.1 îl regăsim, oarecum redundant, 
și în măsura 4.4.1: „Perfecționarea sistemului SUMAL 
prin îmbunătățirea structurii de sprijin tehnic, a 
interfaței de utilizare și prin armonizarea cu sistemul 

„due dilligence”.
Parcurgerea setului de măsuri dedicat reducerii FTI 
permite o observație (O) și o concluzie (C):
 » O: numai pentru două măsuri (1 și 3) au fost prevăzute 

finanțări, ambele de la bugetul de stat; pentru 
perfecționarea sistemului SUMAL suma întrevăzută 
este de 0.3 milioane iar întărirea capacității 
instituționale de control a statului s-ar produce prin 
bugetarea a 100 de posturi;

 » C: toate măsurile vizează de fapt (în varii formule) un 
singur atribut managerial: controlul.

Analiza SWOT a sistemului forestier (s.n.) propusă 
în anexele documentului SFN 13-22 este adaptată 
demersului raționalist-analitic. Cele patru cadrane 

7 De exemplu, un anumit tip de cultură organizațională poate fi văzut ca un punct forte sau, dintr-o altă perspectivă, dimpotrivă, 
ca un punct slab.

principale sunt rezultatul unui efort de percepție și 
înțelegere a elementelor situaționale care compun 
mediul intern și extern al sistemului silvic. Numai 
două puncte nevralgice, de natură metodologică, pot fi 
evidențiate.
Primul este dat de nivelul analizei. Conceptul SWOT 
(Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats), așa cum 
a fost definit de Andrews (1971), este util elaborării 
strategiilor corporative. Ca urmare, unitatea de analiză 
calitativă specifică este organizația, firma, corporația, 
instituția. SWOT se poate aplica și unui plan sau unei 
activități de afaceri. Ca tehnică, analiza oferită de SWOT 
este cuprinzătoare dar are atributele unei abordări 
calitative, cu limite precizate. Destul de bine înțeleasă 
de practicieni, ea este specifică și destinată unor entități 
omogene. Operând cu evaluări subiective7 tehnica 
induce un anumit grad de ambiguitate și are dezavantajul 
că nu favorizează aprecierea riguroasă a unor categorii 
(variabile) măsurabile.
În cazul proiectului SFN 13-22 constatăm că s-a dorit 
dezvoltarea acestui tip de analiză la nivel sectorial. 
Trecerea la acest nivel implică o segregare pertinentă a 
entităților ce fac parte din ceea ce numim „sector/sistem 
forestier”, din necesitatea ca atributele respectivelor 
componente să fie enunțate separat (în modelul SWOT 
fiecare unitate are un mediu intern, propriile puncte 
tari și puncte slabe, mediile interne având definite un 
mediu extern, în care se descoperă oportunitățile și 
amenințările).
SFN 13-22 a luat în considerare faptul că sectorul 
forestier (pe care îl numește „sistem” sau „domeniu”) 
are 6 domenii:
 » Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare 

a activității din silvicultură;
 » Gestionarea durabilă și dezvoltarea fondului forestier;
 » Planificarea gestionării fondului forestier;
 » Piața lemnului;
 » Comunicare;
 » Cercetare-învățământ.

Se poate constata ușor, chiar din enunț, că unitățile de 
analiză nu sunt corespondente (pentru a fi îndeplinit 
criteriul omogenității), unele desemnând acțiuni 
(„dezvoltarea”, „gestionarea„, „planificarea”), altele 
reprezentând teritorii, în sensul de structuri sau 
funcțiuni: piața, comunicarea, cercetarea-învățământul. 
Acest fapt ar putea reprezenta o fractură majoră în 
transpunerea operatorie a conceptului SWOT.
Un al doilea punct nevralgic al analizei SWOT angajată 
de SFN 13-22 este dat de faptul că demersul analitic 
este incomplet. Enunțarea punctelor slabe și tari, a 
oportunităților și a amenințărilor este un prim pas 
al analizei SWOT, dar nu suficient pentru a contura 
o strategie. Strategiile se obțin prin combinarea 
elementelor matricei. De exemplu, dacă se dorește 
implicarea forțelor organizației (S–„Strengths”) pentru a 
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profita de oportunitățile mediului (O-„Opportunities”) se 
va nominaliza o strategie activ-agresivă (SO). Altfel, dacă 
se alege opțiunea de a utiliza aceleași puncte forte dar 
pentru a reduce amenințarea (T–„Threats”) unor situații 
nefavorabile, rezultanta va fi o strategie pasivă (ST). 
Cele două strategii se bazează pe stabilitatea punctelor 
forte din instituție, utilizează forțele organizației 
și pun problema de a alege direcția corectă pentru 
diversificare. La celălalt capăt se află strategiile active 
(WO) și strategiile pasiv-defensive (WT). Cele dintâi 
preconizează măsuri de perfecționare, reorientează 
activitatea şi redirecționează resursele pentru atenuarea 
efectelor produse de punctele slabe ale organizației. 
Ultimele vizează dezvoltarea internă şi urmăresc „lupta 
pentru supraviețuire şi diminuarea pierderilor” (Pearce 
and Robinson 2012). De pildă, în cazul gestionării 
FTI, decidentul trebuie să apreciaze dacă vor exista 
amenințări cu:
 » procedura de infringement ce ar putea veni din partea 

organismelor europene pe această problemă;
 » poziția radicală a presei și organizațiilor de factură 

ecologistă față de FTI (toleranță „zero” la fenomen).
De asemenea, autoritatea ar fi trebuit să evalueze dacă 
aceste amenințări ar putea fi combătute prin câteva 
puncte forte ale sistemului silvic (deținerea sistemului 
informatic SUMAL, existența unui corp administrativ 
silvic eficient în paza și controlul fondului forestier, 
posibilitatea articulării discursului pe canale influente 
de comunicare). Odată identificate aceste puncte forte, 
atunci strategia adoptată pe acest palier va fi pasivă, 
de tip ST, iar măsurile vor fi gândite în aceast logică a 

„contracarării”. Dacă în mediul intern nu sunt reperate 
astfel de puncte forte, strategia va fi pasiv-defensivă (WT) 
iar măsurile vor trebui să vizeze re-construcția internă a 
organizației, a canalelor de comunicare, a structurilor 
de control, ș.a.m.d.
În consecință SFN 13-22 nu a putut indica în mod explicit 
pentru ce set de strategii se optează și care vor fi domeniile 
unde acestea vor fi de aplicate. Au fost enunțate direct 
măsurile de intervenție asociate unor obiective, care la 
rândul lor ar fi trebuit să fie rezultatul unor raționalități 
a căror trasabilitate să poată fi urmărită.
Cei mai mulți dintre indicatorii de progres ai 
implementării strategiei SFN 13-22 sunt fie nespecifici, 
fie nespecificați sau inadecvați. Iată exemple de:
Indicator nespecific. „Măsura 2.2.6. Identificarea 
şi includerea în fondul forestier național (FFN) a 
arboretelor din jurul construcțiilor hidrotehnice şi 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a vegetației 
forestiere de pe halde”. Măsura a avut ca indicator 
de monitorizare a progresului „Stadiul elaborării și 
aprobării actului normativ”. În mod real, acțiunea la 
care se referă strategia a presupus elaborarea unui act 
normativ (Legea 175/2017 care a dus modificări Codului 
Silvic), fiind incluse în definiția termenului de „pădure” 
și „plantațiile cu specii forestiere din zonele de protecție 
a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare 
realizate pe terenurile proprietate publică a statului, 

precum și plantațiile cu specii forestiere de pe terenurile 
administrate de Agenția Domeniilor Statului, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)” (Titlul I, art. 
2 al. 2, lit. e) (Parlamentul României, 2008). Dar măsura 
nu se poate opri la stadiul de elaborare și aprobare a unui 
act normativ, așa cum este formulată. Pentru că există 
două acțiuni cuprinse în măsura 2.2.6 (a) de identificare 
și (b) de includere în FFN a acestor tipuri particulare 
de arborete. Astfel, o soluție posibilă ar fi alocarea a 2 
indicatori de progres pentru cuantificarea rezultatelor 
măsurii: 1. Suprafața (ha) arboretelor identificate și 2. 
Suprafața (ha) a arboretelor incluse în FFN.
Indicator nespecificat. Măsura 2.8.1 „Asigurarea 
trasabilității lemnului prin armonizarea sistemului de 
control românesc cu sistemul due diligence” nu a avut 
indicator de progres. La fel, măsurile 2.8.2 și 2.8.3 care 
se referă la „elaborarea şi promovarea unor mecanisme 
şi instrumente eficiente de control a aplicării regimului 
silvic” și la „întărirea capacității instituționale de control 
a statului”.
Indicator inadecvat. Măsura 2.8.4 „Monitorizarea 
permanentă a integrității fondului forestier național” a 
avut ca indicator de progres „Suprafața fondului forestier, 
nivelul tăierilor ilegale”. Așa cum este definit, indicatorul 
nu are o legătură logică cu acțiunea de „monitorizare” 
(care presupune supraveghere, coordonare, acestea 
două fiind atribute ale controlului). Un indicator adecvat 
(care de altfel se și utilizează în practica organizațională) 
ar fi fost „Numărul de controale efectuate în suprafețele 
de fond forestier aparținând X (statului/ altor deținători) 
administrate de Y (ocoale silvice de stat/ ocoale de 
regim).”
Pentru a avea reprezentarea minusurilor strategiei la 
acest capitol, precizez că numărul măsurilor care nu au 
avut indicatori specificați este de 46. Regula de manual 
a elaborării politicilor publice este aceea că atunci când 
nu poți identifica indicatori de monitorizare pentru 
acțiunea planificată, când nu poți cântări rezultatele 
expectate ale unui scenariu de politică, atunci există 
un risc major ca măsura să rămână doar un enunț de 
formă, fără conținut. Cea mai frecventă recomandare a 
analiștilor de politici publice este utilizarea de criterii 
evaluative: proiectarea rezultatelor impune celui care 
formulează politica să se gândească nu doar la direcția 
generală în care merg rezultatele dar și la scara de 
mărime a acestora.
Se poate constata că cele mai multe măsuri din SFN 13-
22 au propus elaborarea de acte normative și se bazează 
pe instrumentele juridice. Este sesizabil astfel faptul că 
în logica autorității persistă o confuzie care se referă la 
utilizarea acestor pârghii de acțiune. De aici și caracterul 
puternic „legalist” al strategiei forestiere naționale și o 
anumită tendință de a supralicita importanța elaborării 
de legi, hotărâri, ordine, norme în cadrul politicii 
forestiere. „Recurgerea la texte cu valoare juridică 
(opozabile terţilor) nu este de altfel decât o tehnică 
printre altele de care dispune autoritatea publică 
pentru a acţiona; ea poate impozita, construi, discuta, 
subvenţiona, negocia etc.” (Profiroiu and Iorga 2009).
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Proiectul SFN 13-22 a fost supus consultării, dar nu a fost 
aprobat niciodată.
În prezent trăim (dar numai aparent, cu) o altă strategie, 
care se află tot în stadiul de proiect (propunere). 

„Strategia Forestieră Națională 2018-2027” (SFN 18-27) 
a fost lansată în a doua jumătate a anului 2017, fiind 
susținută de un ministru tot de orientare liberală ce 
funcționa într-un guvern de coaliție cu social democrații 
(în aceeași configurație cu cel care a propus SFN 13-
22) . Puse față în față, cele două proiecte au un volum 
semnificativ de similitudini, ceea ce demonstrează că 
practic, este vorba de un același conținut, documentul 
de politici publice fiind formulat și replicat în interiorul 
autorității centrale responsabile de silvicultură (ACRS).
Chiar dacă în SFN 18-27 se menționează că „elaborarea 
Strategiei Forestiere Naționale 2018-2027 a debutat în 
2014, odată cu identificarea la nivelul Secretariatului 
de Stat pentru Păduri a nevoii de redactare a unei noi 
strategii”, este facil de constatat că de fapt, s-a preluat 
întreg fondul SFN 13-22, la care s-au adus unele 
ajustări „care să răspundă în mod eficient, realităților și 
provocărilor actuale din sector”.
Se reține faptul că preocupările autorității centrale 
responsabile de silvicultură pentru a elabora o strategie 
forestieră națională datează din anul 2012, activitățile 
fiind marcate de îngrijorarea că România, din anul 2010 
nu mai avea un document programatic în acest sens; 
pentru a respecta o realitate „istorică”, 2012 este anul 
în care a fost lansată în consultare internă SFN 13-22, o 
strategie al cărui proces de aprobare nu a fost finalizat.
Trebuie subliniată decizia autorității de a întreprinde 
un demers consultativ, supervizat științific; în SFN 13-
22, capitolul al II-lea (Metodologie) evidențiază faptul 
că s-au „selectat ca metode de cercetare calitativă: 
observația participativă, studiu de caz, workshop-uri cu 
factorii implicați, deoarece reprezintă metodele optime 
pentru a favoriza analiza în profunzime a intervențiilor 
în politicile publice, în special atunci când rezultatele 
acestora sunt complexe şi dificil de cuantificat”.
În procesul transformării SFN 18-27 din SFN 13-22 s-au 
strecurat afirmații contradictorii cu privire la existența 
unei evaluări a PSDSFRo 01-10. Inițial se enunță că 
elaborarea Strategiei Forestiere Naționale 2018–2027 
a pornit de la „evaluarea impactului și deficiențelor 
precedentei Strategii Forestiere Naționale 2001–2010”8. 
Apoi, în pagina 19 a aceluiași document se afirmă: „lipsa 
unei analize de impact a Strategiei Forestiere 2001-2010, 
duc la imposibilitatea de a stabilii prioritățile și planul 
de acțiuni pornind de la experiențele anterioare.”9.
Aspectele evidențiate oferă indicii că ACRS a generat 
succesiv același proiect atât în 2012 cât și în 2016, pentru 
că, foarte probabil a intrat, începând cu 2011, într-un 
impas serios al elaborării și aprobării unei strategii 
forestiere naționale.
De peste 2 ani, SFN 18-27 se află angajată într-un proces 
de aprobare. S-a transmis public faptul că SFN 18-27 

8 considerente generale, cap. al II-lea: Cadrul metodologic, pag. 4
9 text preluat de fapt din SFN 13-22, vezi pagina 17

„urmează procedura adecvată la mediu (SEA)” (Ministerul 
Apelor și Pădurilor, 2018), procedură legală parcursă 
de planurile și programele care pot avea un impact 
semnificativ asupra mediului, conform HG 1076/2004. 

„În anul 2018 au fost efectuate demersurile privind 
achiziția serviciilor pentru elaborarea Raportului de 
mediu, a studiului de evaluare adecvată și asigurare 
asistență tehnică/consultanță” (Guvernul României, 
2018).
Din răspunsul formulat de ACRS la interpelarea 
parlamentară 1188/B/2018 se reține că, până la acel 
moment, în așteaptarea avizului favorabil al autorității 
de mediu nu a fost constituit grupul de acțiune, grupul 
ce urmează a implementa politica publică, în etapa 
premergătoare (Ministerul Apelor și Pădurilor, 2018).
Rezultatul este unul singur. Alt deceniu a trecut fără ca 
România să beneficieze de o strategie forestieră națională. 
Responsabilul este, de asemenea, unul singur, conform 
prerogativelor conferite succesiv de HG 1635/2009, HG 
48/2013, HG 38/2015, HG 19/2017 și HG 43/2020, care au 
stabilit modul de organizare și funcționare a ministerelor 
sub care a funcționat ACRS.
Nefiind parcursă etapa premergătoare, nu se pot declanșa 
etapele privind implementarea: nu a fost elaborat planul 
de acțiune, nu au fost atribuite responsabilități pentru 
implementarea măsurilor strategice, de coordonare a 
activităților de revizuire a cadrului legislativ și raportare 
a progresului implementării.
Cât privește FTI, actuala strategie-proiect recunoaște 
problema tăierilor ilegale ca fiind una din principalele 
probleme ale sectorului forestier și își asumă PNCTIA 07 
ca document programatic (tot prin preluarea textului din 
SFN 13-22). Dar, elimină din conținut setul de măsuri care 
să conducă la contracararea fenomenului. Obiectivul 
specific de „diminuare a tăierilor ilegale” (măsura 2. 8 din 
SFN 13-22) a fost șters. „Dezvoltarea sistemului SUMAL” 
în actuala viziune a devenit „Optimizarea subsistemului 
SUMAL. Interconectarea cu sistemele informatice ale 
utilizatorilor” și este, de fapt, o submăsură a măsurii 2.9: 

„Realizarea sistemului informațional integrat pentru 
silvicultură”.

4. Comentarii și concluzii
La o apreciere de ansamblu, rezultatul stării de lucruri 
prezentate este acela că, în ultimii 30 de ani, statul 
român:
 » timp de 20 de ani, nu a avut o strategie națională în 

domeniul forestier, fie că nu a elaborat-o (în perioada 
1990-2000), fie că nu a depășit stadiul de a o elabora, 
aproba și implementa (2011-2020);

 » timp de alți 10 ani (2001-2010) a avut o strategie 
forestieră aprobată, dar impactul acesteia nu este 
cunoscut, rezultatele politicilor publice de tip value-
driven fiind dificil de evaluat; documentul programatic 
nu a luat în considerare fenomenul „tăierilor ilegale”;

 » numai din anul 2007 este recunoscută existența FTI 
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la nivelul documentelor programatice ale guvernării, 
dar în condițiile în care planurile de măsuri ale 
strategiilor nu sunt implementate, aprecierile 
cu privire la contracararea fenomenului sunt 
eminamente formale.

Cea mai importantă mutație în construcția strategiilor 
forestiere românești este trecerea de la strategiile de 
tip politic la cele de tip analitic. Chiar dacă sumarul 
problematicilor este insuficient, fiind remarcat un clivaj 
între provocările sectorului și rezolvările propuse de SFN 
18-27 (SFN 13-22), este meritoriu faptul că în elaborarea lor 
a apărut demersul argumentativ-logic, plecarea dinspre 
problemă spre rezolvarea ei. Chiar dacă modalitatea de 
aplicare a unor concepte (de pildă analiza SWOT) este 
perfectibilă, chiar dacă documentul ministerului nu 
răspunde în mod eficient tuturor provocărilor actuale, 
este sesizabilă tendința autorității de a aplica lesson 
learned, de a iniția demersuri consultative, de a accepta 
provocările celorlalți stakeholderi.
Stă în puterea mediului academic de a depăși obstacolele 
sau carențele metodologice ridicate de elaborarea unor 
strategii. Autorii SFN trebuie să se asigure că toate 
măsurile previzionate au precizate surse de finanțare 
și că au prevăzuți indicatorii specifici de progres ai 
nivelului implementării politicii. Dacă problema 
subfinanțării este o problemă de sistem, atunci unul din 
punctele strategiei trebuie să conțină cel puțin o măsură 
de atragere a bugetelor necesare, cu responsabili și 
parteneri nominalizați. De asemenea, este eminamente 
necesar să se indice cine anume face evaluarea, cum 
se colectează datele necesare monitorizării și evaluării 
rezultatelor politicii.
Pentru ceea ce s-a întâmplat putem avea o explicație, 
venită din partea analiștilor de politici publice: „Statul 
democratic tranzițional, comparativ cu cel socialist, și-a 
pierdut în mod deliberat o serie de structuri, proceduri 
și funcții. Procesul de transformare este problematic 
atât politic, existând indivizi, grupuri și organizații care 
l-au contestat, cât și administrativ, existând instituții 
publice incapabile să se adapteze acestui proces. 
Provocarea fundamentală pentru acest nou tip de stat 
este identificarea modului prin care poate deveni legitim 
și eficient, având condițiile transformării substanțiale 
ale misiunii și instrumentelor pe care le are la dispoziție” 
(Crăciun 2008).
De la schimbarea (decisivă, cred!) de regim politic 
au trecut 30 de ani. Concluziile acestei investigații 
neinvazive susțin constatările referitoare la politicile 
forestiere naționale cuprinse în raportul preliminar 
al Conferinței Ministeriale ENA FLEG -2005, de la St. 
Petersburg:

„Începând cu anii 90, țările ENA au eliminat în mare 
parte politicile forestiere ale modelului socialist anterior 
(...). Cu toate acestea, punerea în aplicare a politicii a 
fost în general lentă, cu excepția țărilor care beneficiază 
de sprijin extern în formularea și implementarea 
politicilor. Consultarea, acordul și participarea părților 
interesate la procesele politice au lipsit în mare 

măsură. În consecință, acestea tind să reflecte exclusiv 
opiniile oficialilor guvernamentali. Poate că, din 
cauza prevalenței abordărilor de sus în jos, exercițiile 
de formulare a politicilor au adoptat rareori ținte de 
dezvoltare multifuncționale care pot fi relevante pentru 
alte părți interesate și, astfel, continuă să se bazeze 
pe abordări tradiționale și înguste ale silviculturii și 
producției de lemn” (Blaser et al 2005).
Dacă decidentul ar părăsi „etica normativă”, ar putea 
aprecia că un deziderat al politiciii forestiere este 
acela de a nu amplifica volumul de legislație aplicabilă, 
ci de a-l corela și a-l sintetiza, printr-un efort de 
simplificare. Angrenarea unor măsuri se poate face 
nu neapărat emițând alte norme și dispoziții, ci prin 
oricare alte pârghii care pot coagula rezultate ale 
acțiunii organizaționale. Indiferent de natura unei 
politici publice (politică de reglementare, distributivă, 
redistributivă sau constitutivă) aceasta se poate articula 
mai mult, mai puțin, sau chiar deloc, pe texte legale.
Excesul de legislație, de altfel una dintre cele mai 
frecvente probleme de sistem reclamată de silvicultorii 
români, este mereu însoțit de contradicții ce apar între 
unele prevederi ale actelor normative. Alteori, poate 
interveni necorelarea acestora cu specificul unor 
proceduri silvo-tehnice, ceea ce, de multe ori, generează 
o lipsă de aplicabilitate. „Am transformat silvicultorii 
în juriști”, remarca S. Sfîrlogea, un analist din Grupul 
de Dialog Forestier, iar pericolul acestor practici este 
de a nu mai urmări rezultatul, ci de a da prioritate 
respectării unor prescripții. În logica „operația reușită, 
pacientul decedat” va fi suficient de greu să se identifice 
vinovații unui rezultat catastrofal, atâta vreme cât toți 
participanții vor urmări să-și argumenteze acțiunile 
invocând proceduri și norme.
Singura posibilitate de a rezolva problema este de a 
intra într-o altă logică, în „etica responsabilității”, unde 
primează rezultatul obținut, unde legiferarea este largă, 
generică și dă posibilitatea actorilor să-și urmărească 
scopurile și beneficiile organizaționale, fără teama că nu 
au conotat paragraful „x” punctului „j”.
Poziția Academiei Române cu privire la aspectele 
tratate este, în mod excepțional, de referință: „Desigur, 
strategiile de dezvoltare sunt necesare şi au importanța 
lor în asigurarea unei dezvoltări armonioase a sectorului 
silvic. Dar singure, ele nu rezolvă problemele mari ale 
silviculturii româneşti, de astăzi şi de mâine. Pentru a 
clădi pădurea viitorului sunt necesare investiții masive de 
capital, de muncă şi de inteligență. Dar, oricât de avansate 
şi perfecte vor fi viitoarele strategii, demolarea, brăcuirea 
şi degradarea multor păduri nu vor înceta. Astăzi, mai 
mult ca oricând, este necesar ca poliția, jandarmeria, 
structurile silvice publice de control şi mai ales justiția 
să-şi îndrepte fața spre suferințele pădurii. În acelaşi 
timp, vor fi necesare alte abordări legislative mai profund 
gândite şi mai eficiente pentru asigurarea integrității şi 
sănătății pădurilor, ştiind că, de-a lungul timpului, ca 
şi în vremurile noastre, politicul şi puterea legislativă 
au produs cele mai distructive lovituri patrimoniului 
forestier național” (Academia Română, 2016).
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Comunicatul Academiei Române, dincolo de mesajul 
manifest, are menirea de a clarifica natura intervențiilor 
strategice:
I. Există un palier al strategiilor forestiere naționale, unde 
problema de politici publice este aceea a dezvoltării/
conservării unei resurse naturale: pădurea.
Având un astfel de obiectiv, sensul acestor acte 
programatice este acela de a conferi pârghii guvernării 
pentru a interveni în ecuația de distribuire a resursei 
naturale, astfel încât, indiferent de forma proprietății 
(calitatea deținătorului), pădurea să își păstreze 
caracteristicile de bun public, adică, să fie, conform 
definiției clasice a lui Samuelson (1954), un bun „non-
excludabil” și „non-divizibil”. Caracteristica de a fi 
non-excludabil presupune ca bunul, odată furnizat, 
să fie accesibil oricăror potențiali doritori, care vor 
să beneficieze de el. Non-divizibilitatea se referă la 
acea proprietate a bunului de a exista într-o cantitate 
disponibilă, astfel încât să nu se diminueze cantitativ 
prin folosirea lui. Conceptele de „dezvoltare durabilă” și 

„resursă regenerabilă” au legătură cu această din urmă 
caracteristică.
II. Există un alt „locus” al acțiunilor strategice, distinct 
de primul, unde problema de politici publice, are un 
alt obiectiv, respectiv unul de a impune valori sociale, 
nerealizate sau reclamate.
Una dintre valori este legalitatea/dreptatea, starea de 
drept. Chiar dacă vizează aceeași resursă naturală, 
(pădurea) și contribuie finalmente la conservarea acesteia 
prin protejarea ei, obiectivele unei astfel de politici nu se 
mai centrează pe măsurile presupuse de primul set de 
politici. Perimetrul lucrativ al măsurilor programatice 
este centrat pe sectorul public, respectiv pe instituțiile 
statului, care sunt garante ale siguranței și ordinii publice, 
în rândul acestora fiind incluse specific, organele de 
control ale autorității responsabile de silvicultură.
Un alt set de valori este impus de ideologia „green” 
(valorile promovate de ecologiști), care are un program 
fundamental diferit de cel al ideologiei tehno-industriale. 

„Atunci când acesta din urmă subliniază dominația asupra 
naturii și gestionării resurselor, verdele solicită armonie 
cu natura și o utilizare limitată a resurselor. În cazul în care 
tehno-industrialii văd necesitatea creșterii economice și 
stimularea cererii, verdele solicită durabilitate și calitate 
a vieții. În cazul în care tehno-industrialii se bazează 
pe administrarea centralizată și luarea rațională a 
deciziilor, verdele subliniază descentralizarea comunală 
și democrația participativă” (Fisher 1999).
Un decident, presat de multitudinea situațiilor la care 
trebuie reacționat, va avea, cu certitudine, intenția de a 
întreba: „Și care dintre cele două tipuri de strategii s-ar 
impune a fi elaborate cu prioritate?” (Pentru că ambele 
ar fi benefice, fără să fie neapărat în concurență, ba 
dimpotrivă...).
Pentru a găsi un răspuns, trebuie știut că în societățile 
moderne, nevoia de a promova politici publice din 
prima categorie se centrează pe dezideratul eficienței. 
Iar intervenția guvernamentală urmărește o creștere 

a ei, acolo unde piața liberă nu reuşește singură 
să o ofere. Mutațiile apărute în România, atât sub 
raportul proprietății, cât și sub raportul administrării 
pădurii, nu au condus, încă, la configurarea unei 
piețe libere a lemnului. Unde, de pildă, să putem 
discuta dacă mecanismele reglatorii, concurențiale, 
funcționează sau nu, dacă piața are limitări, 
neîmpliniri, imperfecțiuni pe care o politică publică 
să le corecteze. Bouriaud (2008) afirmă: „Aplicarea 
legilor restituirii terenurilor forestiere nu a determinat 
așa cum ar fi fost de așteptat recrearea unui puternic 
sector forestier privat. Pădurea privată a persoanelor 
fizice sau a comunităților este marcată de ritmul lent 
al reconstituirii proprietății private, de dificultățile de 
asigurare a legalității recoltării de lemn, dar mai ales 
de absența unei rezolvări în plan legal al aparentului 
conflict de interese public-privat în activitatea de 
gestionare a resursei forestiere”.
Ca urmare, pentru a fi „acolo”, în ecuația de distribuire 
a resursei naturale, trebuie cu necesitate să activăm 
mecanismele care ne asigură că vom avea ce dezvolta în 
viitor. Academia Română a găsit, într-o scurtă luare de 
poziție, răspunsul prioritar.
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Abstract
Romanian forest strategies. A brief analysis
The current study aims to analyse how Romanian forestry strategies are constructed (elaborated and stated), with 
an emphasis on the way the phenomenon of illegal logging is treated. The employed methodology is the social 
document analysis: six plans and strategies developed at the national level are investigated. The results highlight 
the fact that for 20 years, Romania did not have a national strategy in the field of forestry, either because it did 
not elaborate one, or because it did not exceed the phases of elaborating, approving and implementing it. In the 
timeframe 2001-2010 Romania had a formally developed and approved forestry strategy, but its result has not 
been evaluated: its impact is not known. The current strategy was developed in 2012 with some phrasing and 
structure deficiencies. It is currently in the plan and program evaluation phase with respect to the environmental 
impact.
Keywords: forestry strategies, public policies, social document analysis, illegal logging.
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