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Revista de Silvicultură și Cinegetică  
la al 50-lea număr

Valentin Bolea

Societatea „Progresul Silvic”

Cu satisfacție și bucurie, sărbătorim apariția celui de al 50-
lea număr al Revistei de Silvicultură și Cinegetică (RSC), care 
consfințește o publicație științifică ce și-a câștigat un loc 
meritoriu în peisajul publicistic românesc din domeniu.
Răsfoind ultimele apariții se remarcă ținuta elegantă a 
revistelor, imagini reprezentative pentru silvicultura, 
ecosistemele forestiere, fauna și flora extraordinare ale 
țării, cât și pentru metodele științifice testate.

                         a                                                    b
Fig. 1. Imagini din a) arborete (foto G. Lazăr RSC 44/2019) și b) 

culturi silvice (fot D. Chira RSC 47/2020)
Conținutul articolelor s-a diversificat de-a lungul 
timpului, ținând pas cu dezvoltarea problematicilor 
silviculturii moderne, față în față cu noile provocări 
sociale și climatice.
Se remarcă abordările moderne privind:

Fig. 4. Identificarea unei extracții a unui arbore dintr-un nor de 
date (fig. I.S. Pascu et al. RSC 46/2020)

 – tehnicile moderne de teledetecție: utilizarea de imagini 
satelitare multispectrale (optice sau în infraroșu);

 – rolul pădurilor în ariile protejate: evaluarea serviciilor 
ecosistemice;

 – genetica forestieră: identificarea genotipurilor valoroase, 
conservarea resurselor forestiere și cinegetice;

 – prezentarea de metode și produse noi (biologice 
și integrate) de protecție a pădurilor, îndeosebi 
împotriva organismelor invazive;

 – utilizarea tehnologiei moderne de estimare a calității 
lemnului;
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Fig. 5. a) Evaluarea și prezentarea vizuală a momentului 
rezistenței relative pentru arbori cu putregai de trunchi în secțiune 
transversală b) Profilul 3D al arboretului, în raport cu diminuarea 

procentuală a stabilității arborilor (R. Vlad et al. RSC 47/2020)
 – prezentarea de experimente diverse în culturi de 

pepinieră și în regenerări naturale;
 – continuarea experimentării metodelor de conducere 

a arboretelor;
 – modernizarea amenajamentelor silvice, a metodelor 

de amenajare, a aspectelor privind protecția speciilor 
și habitatelor;

 – metode noi de modelare a caracteristicilor bazinelor 
hidrologice, de perfecționare a lucrărilor hidrotehnice 
și de corectarea a torenților;

 – abordări recente ale schimbărilor climatice (și 
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fenomenelor extreme asociate – secetă, valuri de 
căldură, incendii, furtuni, inundații), precum și 
influența acestora asupra stabilității pădurilor;

 – comportamentul speciilor utilizate în ameliorarea 
terenurile degradate;

 – sistemele agrosilvice: perdele forestiere, culturi 
intercalate ș.a.

Au fost identificate populații noi ale speciilor protejate, 
arbori monumentali și arborete virgine noi, care au fost 
propuse pentru conservare (Fig. 6).

                        a                                                    b

Fig. 6. a) Detaliu din Pădurea virgină Brezcioara, b) Zâmbrul 
monumental din u.a. 571 A, U.P. II Făgăraș, c) Poziția pe hartă a 

arborilor monumentali (foto A. Cicșa et al. RSC 44/2019)
O atenție aparte a RSC se îndreaptă spre pădurile urbane 
și rolul vegetației forestiere (și a biodiversității) în 
îmbunătățirea vieții în aglomerările citadine (și în turism).
Produsele nelemnoase ale pădurii – plante medicinale, 
ciuperci comestibile, fructe de pădure ș.a. – prea puțin 
valorificate în România, au fost evidențiate și evaluate.
RSC deține întâietatea națională în studiile cinegetice, 
abordând aspecte diverse asupra:

 – managementului carnivorelor mari;
 – reintroducerea și managementul castorului;
 – aspecte ale biodiversității avifaunei protejate;
 – prevenirea conflictelor om-faună sălbatică prin 

introducerea de dispozitive moderne de protecție;
 – rolul coridoarelor verzi în continuitatea habitatelor și 

menținerea biodiversității faunei.

                         a                                                   b
Fig. 2. a) Cerb carpatin (foto C. Spătaru RSC 48/2021); b) Cocoș 

de munte (foto C. Spătaru RSC 49/2021)
Interesante probleme de taxonomie, dendrometrie, 
geomorfologie, pedologie, biometrie sau fiziologie au 
fost tratate cu competență.
Studiile ecosistemice, de biodiversitate, gestionare 
durabilă, de ecocertificare sau de politică forestieră au fost 
în atenția colaboratorilor noștri și a conducerii Societății 
Progresul Silvic (SPS). Aceasta, în colaborare cu redacția 
revistei au elaborat ”Puncte de vedere ale SPS privind 
perfecționarea strategiei silviculturii în România”.
Urmărind cu interes executarea cu profesionalism a 
lucrărilor silvice și adaptarea lor la schimbările climatice, 
RSC a popularizat ”Dezbaterea privind elaborarea normelor 
tehnice, a ghidurilor și instrucțiunilor din Silvicultură” 
și a publicat ”Scheme utile pentru orientarea succesiunii 
altitudinale și latitudinale spre speciile, amestecurile și 
structurile mai rezistente la secetă și vânt” (RSC 41/2017).
Ca răspuns la problemele actuale ale silviculturii 
remarcăm articolul ”Armonizarea profilului RSC în raport cu 
acutizarea problemelor societății românești” (RSC 45/2019).
Un număr mare de recenzii au popularizat valoroasele opere 
științifice care stau la baza lucrărilor practice din silvicultură.
Fiind o revistă de suflet, care militează pentru progres în 
silvicultură și pe baza conștiinței silvice, RSC a acordat 
toată atenția personalităților naționale din silvicultură.
Acum, la aniversarea apariției celui de-al 50-lea număr, 
ținem să mulțumim principalului nostru susținător 
financiar de după 2005, dlui ing. Gheorghe Gavrilescu, 
președintele Societății Progresul Silvic și dlui dr. ing. 
Eugen Popescu, membru de onoare al Comitetului de 
redacție, care nu a pregetat să vină în ajutorul revistei în 
momentele de criză.
Dorim Revistei de Silvicultură și Cinegetică, mulți, mulți 
ani, înainte!, cu noi materiale științifice, de valorificare 
a lucrărilor silvice valoroase, ghiduri de bune practici, 
propuneri, declarații și inițiative menite pentru întărirea 
sistemului silvic / forestier din România.
Pe susținătorii noștri consecvenți și pasionați (membrii 
Comitetului de redacție și colaboratorii noștri cei mai 
frecvenți), marea majoritate membri ai colectivului 
Stațiunii Brașov a INCDS ”Marin Drăcea” (care asigură 
procurarea, evaluarea, revizuirea și editarea articolelor), 
îi asigurăm de dragostea și recunoștința noastră.
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A R I I  P R O T E J AT E

Comoara uitată de  
Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine
Dragoș Miloș1, Gheorghe Vlad1, Avram Cicșa1, Radu Comanici1, Adrian Crăciun1, Vlăduț Grozescu1, Ciprian 
Lazăr1, Ionuț Popescu1, Florin Corâiu1, Cristian Cătălin1, Gabriel Lazăr1

 autor corespondent
1. SCDEP Brașov, INCDS “Marin Drăcea”

1. Introducere
Pădurile virgine și cvasvirgine constituie un patrimoniu 
natural și științific de o valoare inestimabilă, a căror 
conservare este de interes planetar (Brang 2005, Wirth 
et al. 2009, Giurgiu 2013, Morales-Hidalgo et al. 2015, 
Sabatini et al. 2018).
Identificarea de specii și habitate forestiere de interes 
conservativ, constituie o preocupare permanentă a 
colectivului de amenajare al ICAS / INCDS (Stoiculescu & 
Oarcea 1989, Stoiculescu 1989, Oarcea 1999, Stoiculescu 
2006, Veen et al. 2010, Giurgiu 2013, Cicșa et al. 2019, 
Comanici et al. 2020).
Primul pas concret în asumarea identificării și protejării 
pădurilor foarte bătrâne în care omul nu a intervenit 
deloc sau doar foarte puțin, la nivel statal, în România, 
poate fi considerată Convenția-cadru privind protecția 
și dezvoltarea durabilă a Carpaților (pe scurt „Convenția 
Carpatică”, din 2003). Tratatul a fost ratificat de România 
prin Legea nr. 389 / 2006, care prevede (la articolul 7, 
punctul 5) că „părțile vor urmări politici care au ca scop 
desemnarea ariilor naturale protejate, în special păduri 
virgine, în număr și mărime suficiente, cu scopul de a 
restricționa sau adapta utilizarea acestora în conformitate 
cu îndeplinirea obiectivelor de conservare”.
Criteriile și indicatorii pe care trebuie să le îndeplinească 
o pădure pentru a fi considerată virgină sau cvasivirgină, 
inspirate după cele propuse în Protocolul pentru 
managementul durabil al pădurilor la Convenția-cadru 
privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (2011, 
ratificat prin Lg. 76/2013), au fost transpuse în legislația 
românească prin Ordinul Ministerului Mediului 
și Pădurilor nr. 3397, din anul 2012. În acest cadru 
legislativ, completat în anul 2016 cu Ordinul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1417 / 2016 (abrogat 
ulterior și înlocuit prin Ordinul M.M.A.P. nr. 2525 / 2016) 
prin care se constituie Catalogul național al pădurilor 
virgine și cvasivirgine, s-a desfășurat și încă este în curs 
de desfășurare o acțiune amplă de identificare a acestor 

păduri, dar care din păcate nu a fost coordonată unitar 
la nivel național și nu a fost sprijinită de instrumente 
financiare eficiente de stimulare și recompensare a 
proprietarilor. Ultima versiune a Catalogului ce poate 
fi accesat pe site-ul Ministerului Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului, cea din decembrie 2021, includea 
8579,80 ha păduri virgine și 61489,23 ha păduri 
cvasivirgine.
Arboretele de pin negru de Banat (Pinus nigra subsp. 
banatica (Borbas) Novak) constituie un tip de ecosistem 
forestier endemic, întâlnit doar în Carpații Sudici, pe 
o suprafață de aproximativ 1000-1500 ha (Doniță et al. 
2005, Gafta & Mountford 2008), care concentrează o 
biodiversitate probabil mai ridicată decât majoritatea 
ecosistemelor din România, mai ales dacă se are în 
vedere și numărul de specii de plante și de insecte rare 
sau endemice care îi sunt asociate. Ca o recunoaștere 
a valorii științifice de excepție și a rarității, aceste 
arborete, care constituie habitatul românesc R4218 
Păduri-rariști sud-est carpatice de pin negru (Pinus nigra 
ssp. banatica) cu Genista radiata, sunt incluse în tipul de 
habitat prioritar la nivel european 9530* Păduri (sub)
mediteraneene de pini negri endemici.
Ocolul Silvic Băile Herculane, care are o suprafață totală 
de fond forestier de 29044,36 ha (Algasovschi 2012, Egyed 
2012, Gonțea 2012, Jitaru 2012, Miron 2012, Zaharescu 
2012), este împărțit în 6 unități de producție / protecție, 
suprapunându-se mai mult sau mai puțin peste un număr 
mare de arii protejate de interes național (Parcul Național 
Domogled Valea – Cernei – 17982,16 ha; Parcul Natural 
Porțile de Fier – 457,03 ha; Geoparcul Platoul Mehedinți 
– 14,97 ha; Rezervația Naturală Iardaștița – 501,59 ha; 
Rezervația Naturală Domogled – 3377,86 ha; Rezervația 
Naturală Coronini – Bedina – 3743,37 ha; Rezervația 
Naturală Iauna Craiovei – 1566,77 ha; Rezervația 
Naturală Valea Țesna – 96,30 ha și Rezervația Naturală 
Peștera Bârzoni – 13,70 ha) și european (ROSCI0069 
Domogled – Valea Cernei – 18464,28 ha; ROSCI0206 
Porțile de Fier – 457,03 ha; ROSPA0035 Domogled – Valea 
Cernei – 17977,72 ha și ROSPA0080 Munții Almăjului – 
Locvei – 457,03 ha). Totodată, o suprafață de pădure de 
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6813,45 este inclusă în Patrimoniul mondial UNESCO, 
iar 4734,00 ha sunt declarate păduri cvasivirgine și 5,25 
ha sunt categorisite drept păduri virgine.
În O.S. Băile Herculane se regăsește nucleul pădurilor de 
pin negru de Banat, suprafața acestora fiind de 1181,83 
ha, o mică parte în U.P. III Băile Herculane (83,98 ha) 
și partea cea mai importantă în U.P. VI Domogled 
(1097,85 ha). Aceste păduri, poziționate în cea mai mare 
parte pe impozante abrupturi stâncoase, calcaroase, 
inaccesibile (Fig. 1), nu au fost practic niciodată afectate 
de activități umane, cu excepția unor incendii din zona 
Domogledului, declanșate probabil de oameni.

Fig. 1. Imagine din habitatul 9530* (foto G. Lazăr)

Cu toate că, de-a lungul timpului, aici au existat 
numeroase studii de identificare a pădurilor virgine/ 
cvasivirgine, paradoxal acestea au ignorat practic 
arboretele de pin negru, focalizându-se aproape exclusiv 
pe făgete. Doar 44,64 ha dintre pinetele din U.P. III au 
fost incluse în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine 
(2021), și aceasta doar ca un „accident”, pentru că sunt 
ca niște insule în cuprinsul arboretelor de fag și nu au 
fost separate anterior ca subparcele distincte. La fel 
se prezintă situația și în celelalte ocoale în care există 
arborete de pin negru de Banat (respectiv O.S. Baia de 
Aramă și O.S. Orșova).

2. Metoda de lucru
Pornind de la definițiile, criteriile și indicatorii de 
identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine (Stelian et 
al. 2011, Ordin 3397 / 2012, Giurgiu et al. 2013, Merce et 
al. 2014, Kormos et al. 2017), lucrările de identificare a 
pădurilor virgine și cvasivirgine din O.S. Băile Herculane, 
care s-au realizat concomitent cu lucrările de amenajare 
a pădurilor din anul 2021, s-au desfășurat în 3 etape: 
analiza preliminară, evaluarea finală și includerea în 
amenajamentul silvic.
Analiza preliminară s-a desfășurat la birou și a presupus 
realizarea următoarelor acțiuni:

 – consultarea amenajamentelor anterioare și a 
lucrărilor executate;

 – analiza ortofotoplanurilor și a imaginilor satelitare 
recente disponibile;

 – consultarea Catalogului național al pădurilor virgine 
și cvasivirgine;

 – discuții cu personalul O.S. Băile Herculane.
Astfel, s-au identificat mai multe subparcele, parcele 
și grupuri de parcele, potențiale păduri virgine sau 
cvasivirgine.
Evaluarea finală s-a desfășurat pe teren, parcurgându-
se, pe cât posibil, pe transecte, toate subparcelele 
identificate în etapa anterioară, validându-se sau nu 
îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru a fi 
considerate păduri virgine sau cvasivirgine.

3. Rezultate
Parcurgând etapele menționate la punctul anterior, au 
fost identificate 872,95 ha de noi păduri virgine și 998,97 
ha de noi păduri cvasivirgine, în unitățile de producție 
III, IV, V și VI (Tab. 1).

Tab. 1. Evidența arboretelor virgine sau cvasivirgine nou 
identificate

U.P. u.a. S
(ha)

Vr
(ani) Comp. Cat.

III Băile 
Herculane

28 A% 8,27 130 Fa cv
29% 2,10 120 Go-Fa cv
36% 42,41 120 Fa cv
43% 6,83 150 Fa cv
56% 19,34 110 Fa cv

57 B% 5,10 50 Pin cv
58% 2,38 100 Ș(Go-Fa) cv
59% 6,73 110 Ș(Go-Fa) cv

60 C% 6,00 90 Pin cv
61 B 17,32 90 Pin v

63 B% 3,74 80 Fa cv
63 C 5,05 100 Pin v

64 A% 9,16 130 Fa cv
66 A% 1,21 120 Fa cv
69% 1,42 120 Fa cv

70 A% 4,53 120 Fa cv
71% 0,28 70 Fa cv
72% 3,23 130 Ș(Go-Fa) cv

73 A% 4,64 120 Fa cv
73 B% 3,71 120 Ș(Go-Fa) cv
78 B% 3,14 45 Ș-Mj cv
79 C% 5,28 40 Fa cv

102 8,60 100 Fa cv
103 24,75 100 Fa cv
104 19,31 100 Fa cv

122 B% 4,62 120 Fa cv
125 13,24 120 Fa cv

129 A 33,44 110 Fa cv
130 15,63 120 Fa cv
139 35,19 120 Fa cv

Total U.P. 316,65 - - -

IV Topenia

23 8,75 140 Fa cv
26 B 32,03 160 Fa cv
26 C 4,07 60 Fa cv
26 D 10,64 160 Fa cv
26 E 1,13 20 Fa cv
27 B 4,02 150 Fa cv

71 34,33 120 Fa cv
Total U.P. 94,97 - - -
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U.P. u.a. S
(ha)

Vr
(ani) Comp. Cat.

U.P. V Iauna 
Craiovei

21 39,09 150 Fa cv
24 14,57 150 Fa cv
78 31,74 160 Fa cv

108 A 34,23 170 Fa cv
Total U.P. 119,63 - - -

VI Domogled

3 E 21,41 115 Fa cv
7 53,84 100 Pin v

8 A 60,13 100 Pin v
8 B 81,31 100 Pin v
8 C 50,14 100 Pin v
11 29,75 80 Pin v

12 A 11,96 110 Fa cv
12 C 7,63 65 Fa cv
13 A 29,93 120 Fa cv
13 B 0,87 80 Fa cv
14 A 4,33 170 Fa cv
14 B 8,54 120 Fa cv
15 A 17,11 170 Fa cv
15 B 26,67 115 Fa cv
15 C 5,25 70 Fa cv
21 A 60,26 80 Pin v
21 B 60,66 80 Pin v
31 13,52 75 Pin v

33 F 8,93 190 Fa cv
33 G 2,79 70 Fa cv
34 A 6,51 60 Fa cv
34 B 12,12 190 Fa cv
34 C 1,24 70 Fa cv
35 12,49 55 Pin v
39 8,44 55 Pin v

44 A 36,09 170 Fa cv
44 B 5,03 90 Fa cv

52 24,45 70 Pin v
60 % 1.74 120 Fa cv

68 95,41 75 Pin V
81 96,61 80 Pin v
85 90,88 80 Pin v

86 A 52,61 80 Pin v
86 B 3,11 120 Fa v
88 B 33,51 110 Pin v
89 A 23,46 110 Pin v
89 B 0,20 60 Pin cv
89 C 13,73 120 Fa cv
89 D 3,46 55 Ș-Mj cv
109 75,50 120 Pin cv
112 47,90 120 Pin cv
115 8,31 120 Pin cv
116 40,25 70 Pin cv
147 55,07 120 Fa cv
148 37,52 110 Fa cv

Total U.P. 1340,67 - - -
Total O.S. virgine 872,95 - - -

Total O.S. cvasivirgine 998,97 - - -
Total O.S. virgine + 

cvasivirgine 1871,92 - - -

Vr: vârsta elementului preponderent; Comp: Compoziția de ansamblu; Go - 
gorunet, Fa - făget, Go-Fa - goruneto-făget, Ș(Go-Fa) - șleau cu gorun și fag; 
Pin - pinet de pin negru; Ș-Mj - Șibliac cu mojdrean; Cat: categoria – v-virgină; 

cv: cvasivirgină

Arboretele clasificate drept păduri virgine au fost 
încadrate, în amenajament, în categoria funcțională 
I.5.J, iar cele incluse în categoria pădurilor cvasivirgine 

în categoria I.5.O, fiind excluse, în consecință, de la orice 
fel de intervenție silviculturală.
După compoziția de ansamblu, cele mai multe dintre 
arboretele acestea sunt pinete de pin negru sau făgete 
(vezi fig. 2).

Fig. 2. Ponderea arboretelor în funcție de compoziție

Distribuția pădurilor virgine și cvasivirgine pe teritoriul 
O.S. Băile Herculane, atât a celor incluse deja în Catalogul 
național cât și a celor nou propuse prin amenajament, 
este prezentată în fig. 3.

Fig. 3. Harta pădurilor virgine și cvasivirgine din O.S. Băile 
Herculane
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4. Discuții și concluzii
Amenajamentul O.S. Băile Herculane, elaborat în anii 
2021-2022 (Cicșa 2022, Comanici 2022, Crăciun 2022, 
Grozescu 2022, Lazăr 2022, Vlad 2022), a urmărit și 
realizat, printre altele, pentru prima dată în România, 
încadrarea unor arbore de pin negru de Banat (tip de 
habitat forestier prioritar la nivel european și considerat 
de foarte mare valoare conservativă în România) naturale 
și neafectate antropic sau de factori perturbatori, în 
categoria pădurilor virgine și cvasivirgine. Astfel, din 
totalul maxim, de 1500 ha, al suprafeței arboretelor de 
pin negru de Banat recunoscute la nivel național (Doniță 
et al. 2005), 1097,74 ha (73%) sunt încadrate în această 
categorie în O.S. Băile Herculane, 44,64 ha incluse 
prin studii de identificare anterioare (reprezentate de 
porțiuni din subparcele mai mari de fag care nu erau 
individualizate la vremea respectivă) și 1053,10 ha 
promovate prin noul amenajament.
Pe viitor este de dorit (ca să nu spunem obligatoriu, cel 
puțin datorită valorii lor științifice inestimabile) ca și 
restul pinetelor naturale de pin negru de Banat, de pe 
teritoriul altor ocoale silvice, să fie analizate prin prisma 
criteriilor și indicatorilor definiți în Ordinul M.M.P. nr. 
3397 / 2012 și, dacă este cazul, să fie incluse în Catalogul 
național al pădurilor virgine și cvasivirgine.
În urma lucrărilor de amenajare suprafața pădurilor 
virgine și cvasivirgine din O.S. Băile Herculane a crescut 
cu 39%, de la 4739,25 ha, la 6611,17 ha, fiind încadrate în 
aceste categorii, pe lângă pinetele menționate anterior, 
și 792,33 ha făgete, 16,05 ha șleauri de deal cu gorun și 
fag, 6,60 ha șibliacuri cu mojdrean și 2,10 ha goruneto 
– făgete.
Raportat la totalul din Catalogul național (2021), pădurile 
virgine și cvasivirgine din O.S. Băile Herculane, 
identificate cu ocazia lucrărilor de amenajarea pădurilor, 
reprezintă 2,7%, semnificativă este însă ponderea 
pădurilor virgine, care reprezintă 10,2%.
Cele prezentate anterior dovedesc că rămâne deschisă 
calea pentru a se identifica și alte arborete virgine și 
cvasivirgine în România, succesul acțiunii depinzând 
foarte mult de implicarea factorilor decizionali în 
găsirea, definirea, planificarea și punerea în aplicare a 
celor mai bune soluții atât pentru pădure cât și pentru 
proprietarii și administratorii de pădure.

Mulțumiri
Prietenilor și colaboratorilor de la Direcția Silvică Caraș-
Severin și de la Ocolul Silvic Băile Herculane, pentru 
sprijinul acordat pe întreaga durată de desfășurare a 
lucrărilor.
Finanțarea lucrărilor a fost efectuată prin Contractul nr. 
258/2021, iar valorificarea și publicarea rezultatelor a 
fost efectuată prin proiectele PN19070505 și “Creșterea 
capacității și performanței instituționale a INCDS 
„Marin Drăcea” în activitatea de CDI - CresPerfInst” 
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Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 - 
Dezvoltarea sistemului național de cercetare - dezvoltare, 

Subprogram 1.2 - Performanță instituțională - Proiecte 
de finanțare a excelenței în CDI.
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Abstract
The forgotten treasure of the Catalogue of virgin and quasi-virgin forests
Conservation of biodiversity and natural forests is a very current topic an of great importance both at the 
global and national levels. In this context, at the Băile Herculane Forestry District, simultaneously with the 
forest management planning works from 2021-2022, all the stands were analyzed in terms of the criteria for 
classification in the category of virgin or quasi-virgin forests. Thus, in addition to the 4739.25 ha of such forests 
that were already included in the National Catalog of virgin and quasi-virgin forests, another 872.95 ha of virgin 
forests and 998.97 ha of quasi-virgin forests were identified. It is remarkable that for the first time in Romania the 
black pine groves of Banat were considered, which represent a type of endemic habitat, rare and of exceptional 
conservative value, both at national and European level. Thus, an area of 1097.74 ha, representing 73% of the 
maximum estimated total area of this habitat at national level, being included in the category of virgin and quasi-
virgin forests. Finally, the need to continue the study of the natural black pine groves of Banat in the neighboring 
forestry districts, but also of other types of old forests at national level, is emphasized, in order to complete as 
soon as possible the Catalog of virgin and quasi-virgin forests.
Keywords: Pinus nigra subsp. banatica, virgin and quasi-virgin forests, forest management planning, Băile 
Herculane Forestry District, Romania
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Prezența pescărușilor Chroicocephalus 
ridibundus și Larus michahellis  

în zona urbană a Brașovului
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1. Introducere
Marile aglomerări urbane au cuprins, treptat, suprafețe 
din ce în ce mai extinse pe glob, formate din structuri 
artificiale (clădiri, drumuri, spații industriale ș.a.). 
Orașele cuprind grădini și spații verzi, acest ansamblu 
având integrate ecosisteme cu un grad ridicat de 
antropizare. Pe lângă vegetația și fauna naturală, 
specifică zonei, oamenii au adus în localități, multe specii 
de plante de cultură sau ornamentale și diverse animale 
de companie sau pentru consum. O parte din fauna 
sălbatică (vrăbii, guguștiuci, ciori, șobolani, șoareci etc.) 
sau (semi)domesticită (porumbei, câini, pisici etc.) s-a 
adaptat acestor megastructuri, găsind noi surse de hrană 
și adăpost (Lowry et al. 2013, Sol et al. 2013).
Mai multe specii de pescăruși s-au adaptat orașelor 
amplasate în apropierea marilor râuri, fluviilor, lacurilor, 
mărilor sau oceanelor (Vernon 1972). Unele specii 
de pescăruși au fost observate în bazinele și canalele 
de epurare a apelor menajere (De Gray 2004). Apele 
menajere netratate constituie sursă de hrană pentru o 
serie de specii de pescăruși (Raven & Coulson 2001), care 
devin sursă de răspândire a unor germeni periculoși 
(Salmonella sp., Escherichia coli ș.a.) (Butterfield et al. 
1984, Hatch 1996, Masarikova et al. 2016, Brown et al. 
2017, Corrigan et al. 2021).
Brașovul este un oraș situat în zona de interferență 
dintre poalele Munților Bârsei (Masivul Postăvaru) și 
Depresiunea Țara Bârsei. Orașul are întinderi de ape, care 
să ofere habitate propice păsărilor de apă: Canalul Timiș 
are cursul amenajat, fiind impropriu găzduirii unor specii 
de habitate umede; iazul din Noua este de mici dimensiuni, 
cu vegetația lacustră ținută în frâu; (pâ)râul Ghimbășel 
este de mici dimensiuni, cu albia redusă (îndiguită) sub 
presiunea suprafețelor agricole sau administrative.

Cele mai apropiate habitate umede, care găzduiesc 
specii caracteristice acestora, sunt complexul de lacuri 
(iazuri) de la Feldioara - Rotbav - Măieruș (din ROSPA0037 
Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei) și râul Olt (cu zona 
de luncă redusă, mult, prin îndiguire), ambele situate la 
peste 20 km de partea nordică a orașului Brașov.
Totuși, în ultimele decenii, câteva perechi de pescăruși 
de talie mare au fost observate survolând frecvent 
cartierele nordice, depresionare, ale orașului (cartierele 
sudice fiind amplasate la baza / pe piedmonturile 
masivului muntos). În bazinele de epurare a apei 
menajere, de la marginea cartierului Bartolomeu, a 
fost observată prezența pescărușilor. Pentru înțelegerea 
caracteristicilor prezenței acestor specii, în zona 
municipiului Brașov, a fost inițiat acest mic experiment.

2. Metoda de cercetare
Loc. Prezența pescărușului râzător Chroicocephalus 
ridibundus a fost monitorizată la Stația de epurare a apei 
Brașov, iar cea a pescărușului cu picioare galbene Larus 
michahellis a fost urmărită în tot orașul (Fig. 1).

a
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Fig. 1. Zonele monitorizate din Brașov: a) roșu: stația de epurare 

a apei; galben: trasee de urmărire a prezenței speciei Larus 
michahellis; albastru: cuiburi probabile de L. michahellis; b) 

detaliu Stația de epurare a apei (GoogleEarth)

Metoda. Inventarierea păsărilor a fost efectuată, în 
perioada martie 2019 – aprilie 2022:

 – frecvența pescărușului râzător: au fost efectuate 
observații periodice, în toate weekend-urile (în jurul 
orelor 9 și 13, ocazional la alte ore); suplimentar, 
în timpul săptămânii au fost efectuate observații 
periodice, fără o frecvență constantă, la ore diferite;

 – prezența pescărușului cu picioare galbene: observații 
efectuate în oraș, pe trasee diferite, fără un calendar 
dinainte stabilit.

Au fost numărate toate exemplarele (cu ochiul liber sau 
pe fotografii, în cazul numărului mare de exemplare, 
mai ales când erau în zbor).

3. Rezultate
3.1. Pescărușul râzător
3.1.1. Frecvența / Dinamica prezenței
Pescărușul râzător, Chroicocephalus ridibundus L. (sin. 
Larus ridibundus L.), este o pasăre adaptată habitatelor 
umede (bălți, râuri, lacuri etc.), naturale sau artificiale 
(canale, bazine) (Kajzer et al. 2012, Stănescu et al. 2014, 
Keten et al. 2020, BirdLife International 2021a).
În ultimii ani, am monitorizat prezența acestei specii în 
bazinele (și în preajma acestora) de la Stația de epurare a 
apei din cartierul Bartolomeu, al orașului Brașov (Fig. 2-4).
Primele apariții (sosirea, primăvara):

 – 2019: Este posibil ca prezențele discrete timpurii 
(similare anilor următori) să fi scăpat observațiilor. 
Primul grup foarte numeros (209 adulți; maximul de 
primăvară) a fost observat în 16 martie, în săptămânile 
următoare fiind consemnate prezențe consistente 
(48 indivizi în 17 martie, 102 i în 24 martie, 45 i în 31 
martie).

 – 2020: Primul exemplar a fost remarcat în 27 februarie, 
apoi 14 i au fost înregistrați în 29 februarie, după care 
prezența pescărușilor a fost constantă, cu un maxim 
de primăvară în 8 martie (220 i).

 – 2021: Câte două exemplare au fost observate în 23, 26 
și 27 februarie, urmate de un maxim de primăvară 
de 85 indivizi în 28 februarie, după care prezența 
pescărușilor a fost zilnică.

Fig. 2. Dinamica numărului de pescăruși râzători la Stația de epurare a apei din Brașov, în 2019 (Ia-ianuarie; F-februarie, Ma-martie, 
... D-decembrie; 1-4: săptămâna)

Fig. 3. Dinamica numărului de pescăruși râzători la Stația de epurare a apei din Brașov, în 2020
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Fig. 4. Dinamica numărului de pescăruși râzători la Stația de epurare a apei din Brașov, în 2021

 – 2022: Primul adult a apărut în 20 martie, în zilele 
următoare, dimineața (ora 9,30) fiind observați 6 
(21.03), 22 (22.03), apoi 48-56 indivizi (23-27.03). 
Duminică, 30 martie, la prânz (ora 12) erau 108 
exemplare. Apariția mai târzie a pescărușilor râzători 
în 2022 poate fi explicată prin temperaturile foarte 
scăzute (căderi de zăpadă, temperaturi negative, 
caracteristice iernii) din luna martie.

Ultimele prezențe (plecare, toamna):
 – 2019: 76 indivizi (în zbor în incinta stației) în 10 

noiembrie și ultimii 32 i (3 în bazine, restul în stol 
deasupra stației) în 17 noiembrie.

 – 2020: Maxime de 97-98 i/zi au fost înregistrate în 
perioada 2-15 noiembrie, după care ultimele 2 
exemplare au fost observate în 22 noiembrie, în 
incinta stației de epurare.

 – 2021: După un număr relativ ridicat de 61 i în 1 
noiembrie (în 26 octombrie fuseseră chiar 218 i), 
prezența a scăzut, ultimele 8 exemplare fiind văzute 
în 8 noiembrie.

Durata șederii (între sosire și plecare):
Perioada maximă (multianuală) în care a fost remarcată 
prezența pescărușilor a fost cuprinsă între 23 februarie 
(înregistrată în 2021) și 22 noiembrie (în 2020). Durata de 
ședere (anuală) a fost de 268 zile în 2020 și 259 zile în 2021. 
Dar, grupuri mai numeroase de păsări au fost observate 
între 8 martie (220 i în 2020) și 15 noiembrie (98 i în 2020).
Dinamica sezonieră a prezenței pescărușului râzător la stația 
de epurare a înregistrat câteva vârfuri (maxime) (Fig. 2-4):

 – un prim val mai numeros de primăvară (cu un vârf în 
luna martie, în toți anii),

 – un maxim în vară (cu un vârf în luna iulie, în 2019 și 
2021) și

 – un val spre sfârșitul verii - toamnă (august-octombrie).
Numărul maxim (mărimea mini-populației):
Numărul maxim de pescăruși a fost înregistrat în 2020, 
când mini-populația de C. ridibundus, care a vizitat stația 
de epurare, a fost de 617 indivizi. În 2019 și 2021, numărul 
maxim a fost de 209 și respectiv 287 indivizi.
În iulie 2022, frecvent au fost peste 200 exemplare / zi, cu 
un maxim de 386.

a

b

c
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Fig. 5. Dinamica diurnă a pescărușilor la stația de epurare, în 
perioade diferite, în 2020

Dinamica diurnă a prezenței pescărușilor a fost fluctuantă 
de la o zi la alta. În general, numărul păsărilor a crescut 
de la răsărit până după prânz, scăzând apoi către asfințit 
(Fig. 5). În unele zile, păsările erau numeroase, încă de 
la primele ore ale dimineții; în alte perioade, numărul 

maxim creștea după amiaza.
Sosirea / plecarea, în stoluri de dimensiuni variabile, spre 
/ de la nord (locurile de înnoptare / adăpost / cuibărit, 
din zona bălților Feldioara-Rotbav-Dumbrăvița din 
ROSPA0037) a fost observată la ore variabile. De exemplu, 
în 6 septembrie 2021, un stol de 373 i sosea la stație la 
ora 9,00, iar la ora 17,30 258 i se ridicaseră și plecau spre 
nord. În timpul verii, când zilele sunt mai lungi, prezența 
pescărușilor în bazine se prelungește până în preajma 
înserării (19 i se îndreptau spre nord în 27 iunie la ora 21,00, 
27 i erau în bazine la ora 19,30 în 26 iulie; în 11 august 47 i 
se ridicau pentru plecare la ora 19,00, în timp ce, în zilele 
următoare la aceeași oră bazinele erau goale) (Fig. 5).
Activitatea personalului de întreținere a stației a influențat 
comportamentul păsărilor sălbatice (foarte sperioase, de 
altfel). Acestea s-au obișnuit cu mișcarea circulară, lentă, a 
dispozitivelor de amestecat soluțiile menajere, din bazine, 
dar nu suportă apropierea oamenilor, îndepărtându-se 
imediat ce aceștia apar, chiar la gardul exterior al incintei. În 
unele zile, dimineața, în timpul activității umane la bazine, 
stolul de păsări se adăpostea pe câmpul alăturat (pe sectoare 
arate, în care prezența eventualelor pericole era mai ușor de 
remarcat). Pe câmpurile arate nu au fost observate mișcări 
tipice de hrănire. În 2021 câteva oi au fost lăsate să pască 
în incinta stației, dar prezența lor nu au conturbat păsările 
să vină în bazinele de epurare sau să utilizeze structurile 
metalice ale acoperișurilor pentru odihnă.
Dublarea plasei de sârmă cu ochiuri mari, cu o plasă de 
plastic verde, cu ochiuri mici, în iulie 2022, a făcut ca 
pescărușii să evite bazinele câteva săptămâni.

a

b
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Fig. 5. Pescăruși râzători în incinta Stației de epurare Brașov (cartierul Bartolomeu Nord): a) primele grupuri mai numeroase sosite - 16 
martie 2019; b) grupuri numeroase de pui și adulți - 30 august 2020; c) grupuri mari se îndreaptă, seara, spre locurile de înnoptare din 

nord - 17 august 2021 (foto D. Chira)

3.1.2. Activitatea păsărilor la stația de epurare
Hrănire
În bazinele cu apă în curs de epurare, când densitatea 
păsărilor este de până la cca. 20 i / bazin (cca. 1250 mp), 
se observă cum păsările înoată și, din timp în timp, culeg 
cu ciocul din apă.
C. ridibundus se hrănește cu insecte viețuitoare ale 
mediului acvatic și semiacvatic (insecte diverse și 
pești, mai rar moluște), dar își completează meniul cu 
organisme (viermi de pământ - Lumbricus sp., larve, pupe 
și adulți de insecte diverse, ouă și pui de păsări și mamifere 
mici, fructe și semințe de plante, resturi alimentare 
umane) ale mediilor terestre – terenuri agricole, livezi, 
grădini, parcuri, habitate urbane (inclusiv depozite de 
gunoi) sau industriale. În zonele cu ape menajere (canale 
de scurgere, depozite, stații de epurare etc.), pescărușii 
râzători profită de resursele de hrană oferite de acest 
mediu – larve și adulți de insecte (Themira putris, diverse 
Diptera), crustacee (Daphnia sp.), viermi și diferite resturi 
organice (Vernon 1972, Cantos et al. 1994).
Hrănindu-se în apele cu materii fecale, pescărușii 
se contaminează cu bacterii periculoase pentru om 
(Salmonella sp. etc.) (Ferns & Mudge 2000, de Gray 
2004), devenind vectori ai acestor germeni periculoși, 
pe care îi răspândesc în zonele de activitate (Clark et al. 
2013, Araujo et al. 2014, Li et al. 2021). În cazul de față, 
pescărușii pot contamina lacurile în care cuibăresc (situl 
RAMSAR ”Complexul Piscicol Dumbrăviţa”), împreună 
cu zonele de agrement adiacente, inclusiv traseele pe 
care circulă zilnic (cartierele nordice ale Brașovului).

Adăpost, loc temporar de odihnă
În momentele de suprapopulare, au fost observate 40-
60 (rareori peste) păsări într-un bazin, iar restul ocupau 
diferite balustrade (situate perimetral sau în diagonala 
bazinelor, între bazine sau pe acoperișuri). Astfel, în 
30 august 2020, din cele 617 păsări prezente la ora 9,30, 
289 erau pe apă (în bazine), 211 pe acoperiș și 117 pe 
balustrade. În toată perioada în care numărul păsărilor 
era foarte mare, majoritatea exemplarelor stăteau pe 
structurile metalice (de preferință pe acoperiș).

3.2. Pescărușul cu picioare galbene
Pescărușul cu picioare galbene, Larus michahellis 
Naumann, 1840 (sin. Larus argentatus michahellis 
Naumann, 1840; Larus cachinnans michahellis Naumann, 
1840) este o specie răspândită în toată zona 
mediteraneeană (până în vestul Mării Negre), atlantică 
(din nordul Africii în sudul Peninsulei Scandinave) 
și cu extinderi în partea central europeană (Birdlife 
International 2021b). În România, cuibărește în zona 
litoralului Mării Negre și pe unele lacuri. Se dovedește 
a fi foarte adaptabilă multor tipuri de habitate, inclusiv 
celor puternic antropizate, apărând în Constanța și (în 
număr mic) în alte câteva orașe din țară (SOR 2021).
Durata șederii, numărul de indivizi
În Brașov, apariția pescărușilor mari a fost observată de 
peste un deceniu: în vara 2005 minim 4 indivizi zburau și 
transmiteau semnale sonore în zona centrului nou; la sfârșitul 
verii 2009, 19 pescăruși stăteau pe structurile înalte - macarale, 
acoperișuri - din incinta Electrica Furnizare Transilvania Sud 
(observații personale: D. Chira, F. Chira, D. Ionescu).
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Fig. 6. Numărul (maxim la o observație) de indivizi de Larus 
michahellis, din Brașov, în perioada 2019-2022 (I-ianuarie; 
F-februarie, Ma-martie, ... D-decembrie; 1-4: săptămâna)

În ultimii trei ani, prezența pescărușilor cu picioare 
galbene s-a dovedit a fi continuă, în toate perioadele anului 
(Fig. 6). Numărul acestora nu este mare: în general au fost 
văzute câteva (1-2, 4) păsări în zbor, stoluri de minim 10 
indivizi întâlnindu-se doar de 9 ori în cei trei ani de studiu, 
din care doar în trei cazuri depășeau 20 exemplare (mai 
frecvent primăvara devreme / toamna târziu).
Pescărușii au fost întâlniți, în mai multe cartiere (în 
ordinea frecvenței): Tractorul, Bartolomeu, Gară-
Centrul Civic, Brașovul Vechi, Astra, Schei.
Prezența constantă a unui număr (chiar dacă e mic) de 
indivizi, este un argument al tendinței de expansiune a 
speciei, observată, în ultimele decenii, în aceste habitate 
antropizate (SOR 2021).
Cuibărire
Cuiburi sau activități specifice cuibăritului (prezență 
constantă pe acoperișul unor blocuri / case, pe deasupra 
cărora mai multe exemplare survolau constant zona, 
lansând chemări) au fost observate, în zonele: Tractorul-
Gară, Brașovul Vechi-Bartolomeu, Astra și, mai rar, 
Schei.
Hrănire
Prezența (constantă) unui număr mai mare de indivizi, 
a fost consemnată în preajma unor piețe și mall-uri 
comerciale (Kaufland – Bartolomeu / P. Bartolomeu, 
P. Tractorul / Coresi), probabil profitând de resturile 
alimentare mai accesibile.
Comportamentul oportunist al pescărușilor mari este 
bine cunoscut, aceștia profitând de resurse foarte 
diversificate de hrană, inclusiv reziduurile alimentare 
umane (Ramos et al. 2009, Tryjanowski et al. 2015, 
Zorrozua et al. 2020, Lopes et al. 2021). Acest tip de hrănire 
a făcut posibilă extinderea naturală a pescărușilor 
cu picioare galbene în orașe situate la depărtare de 
habitatele marine / lacustre / riverane (Abrahamczyk et 
al. 2020, Coccon et al. 2021).
Prezența pescărușilor în Centrul vechi al Brașovului, 
pare surprinzătoare, atât prin caracteristicile terenului 
(deluros / submontan, cu construcții înghesuite, zonă 
foarte aglomerată de turiști și localnici), cât și prin 
resursa mai mică de hrană (nu există aglomerări de 
deșeuri / resturi alimentare).

Fig. 8. Pescăruș cu picioare galbene vânând un porumbel  
în Piața Sfatului (sus – detaliu al prinderii porumbelului;  

jos – aspect general al pieței) (foto D. Chira)

În 26 februarie 2021, un pescăruș a vânat (și consumat) 
un porumbel, pe un acoperiș din Piața Sfatului (Foto 8). 
Porumbeii semi-domestici (Columba livia f. domestica) 
din centrul vechi al Brașovului nu s-au speriat de 
pescăruși, nefiind obișnuiți cu un astfel de prădător 
(ceea ce denotă că incidentul este accidental în această 
zonă). În mai 2022, un pescăruș urmărea persistent, în 
zbor, un porumbel, în aceeași zonă. Fenomenul a fost 
consemnat și în Franța (Benussi & Fraissinet 2020).
Prezența pescărușilor mari în zona lacurilor Rotbav-
Dumbrăvița și de-a lungul Oltului, este documentată de 
multă vreme. În situl ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav 
– Măgura Codlei, sunt consemnate următoarele specii 
(ROSPA0037, 2000):

 – pescărușul râzător Chroicocephalus (Larus) ridibundus 
(în pasaj >3000 i);

 – pescărușul mic Hydrocoloeus (Larus) minutus (în pasaj 
>15 i);

 – pescărușul cu cap negru Ichthyaetus melanocephalus 
(în pasaj >1 i);

 – pescărușul pontic (caspic) L. cachinnans (în pasaj >50 i);
 – pescărușul comun L. canus (în pasaj >4 i);
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 – pescărușul negricios L. fuscus (în pasaj >1 i).
Datele prezentului inventar îmbogățește informațiile 
privind situl ROSPA0037:

 – pescărușul râzător Chroicocephalus ridibundus 
cuibărește în număr mare în sit (> 600 i, adulți + pui);

 – pe lângă speciile de pescăruși mari, specia Larus 
michahellis poate apărea în zonă (cel puțin în trecere 
dinspre/spre Brașov).

Pescărușii mari (mai ales L. argentatus, L. michahellis, 
L. cachinnans, L. fuscus) s-au înmulțit mult în ultimul 
secol, ocupând, treptat, și habitatele antropizate, 
care le-au oferit surse accesibile de hrană (resturi 
alimentare și culturi diverse), precum și condiții foarte 
bune de cuibărit (acoperișurile construcțiilor) (Benussi 
& Fraissinet 2020). În Franța, UK și Italia, în ultimele 
patru decenii, creșterea medie anuală, a populației de 
L. argentatus și L. michahellis, din orașe, a fost de 20-
28% (Cadiou 1997, Benussi & Fraissinet 2020), ceea ce a 
condus la luarea unor măsuri de limitare a populațiilor 
de pescăruși. C. ridibundus a profitat de prezența apelor 
menajere, în căutare de surse suplimentare de hrană.
Managementul pescărușilor în zonele urbane sau cele 
recreative este un subiect în dezbatere internațională:

 – Pescărușii sunt considerate specii noi, cu apariție 
mai recentă în orașele îndepărtate de întinderile 
mari de apă. În ecosistemele urbane, L. michahellis 
este considerat un consumator secundar și terțiar (în 
funcție de pradă), uneori necrofag, în același timp 
ouăle și puii lor pot fi hrană pentru diverse prădătoare 
(Benussi & Fraissinet 2020).

 – Pescărușii au un potențial atractiv pentru populație. 
Pescărușii râzători mai atenuează aspectul foarte 
neplăcut al centrelor de epurare a apei și al canalelor 
de scurgere a apei uzate. Pescărușii mari, prin 
caracteristicile morfologice (colorit contrastant, mai 
deschis, față de alte păsări urbanizate), prin inedit 
(orice nouă specie atrage mai mult privirile), uneori 
prin semnalele sonore (chiar dacă nu sunt cele mai 
melodioase, aduc în memoria locuitorilor orașelor 
montane sunetul stațiunilor turistice de la mare).

 – Populațiile mari de pescăruși din orașe atrag neplăceri 
locuitorilor, prin dejecții, zgomot, agresivitate față de 
oameni în zona cuiburilor, uneori cleptoparazitism 
(Smiley 2018, Benussi & Fraissinet 2020).

 – Ca măsuri de diminuare a problemelor cauzate de 
L. michahellis (dacă regulamentele locale permit 
acest lucru, specia fiind protejată în multe țări) au 
fost enunțate: măsuri preventive - reducerea surselor 
de hrană (managementul deșeurilor alimentare), 
educarea cetățenilor pentru a nu hrăni păsările, 
împiedicarea construirii cuiburilor pe acoperișuri și 
terase, utilizarea de dispozitive și materiale (plase, 
substanțe repelente) de îndepărtare a păsărilor; până 
la acțiuni de reducere a populației locale (Benussi & 
Fraissinet 2020, Coccon et al. 2021).

 – Discuțiile privind biodiversitatea – dacă aceasta 
crește odată cu apariția de noi specii sau, dimpotrivă, 

scade prin efectul concurențial asupra speciilor 
existente (Calladine et al. 2006, Lepczyk et al. 2012, 
Abrahamczyk et al. 2020). Hrănindu-se preponderent 
cu deșeuri (alimentare), competiția față de celelalte 
specii oportuniste cu comportament similar (ciori, 
stăncuțe, coțofene ș.a., care au populații mari în 
zonele urbanizate), nu ar conduce la diminuarea 
numărului acestora.

 – Pericolul răspândirii unor boli umane periculoase 
(boli digestive, gripa aviară, psitacoză respiratorie etc.) 
este documentat, în special pentru păsările care se 
hrănesc din apele reziduale (în special C. ridibundus) 
(Bonnedahl et al. 2010, Ramis et al. 2014, Chang et 
al. 2018, FAO 2018, Liao et al. 2019, Hubálek 2021, 
Indykiewicz et al. 2021). Au fost formulate o serie de 
măsuri de management al apelor reziduale menajere, 
de curățire a canalelor (Raven & Coulson 2001) și de 
oprire a accesului păsărilor în zonele cu ape reziduale 
(Clark et al. 2013, Fehlmann et al. 2021).

4. Concluzii
Chroicocephalus ridibundus a avut, în perioada 2019 - 
2022, o prezență relativ constantă și numeroasă (cu un 
maxim 617 indivizi) în incinta Stației de epurare a apei 
din Brașov (Bartolomeu Nord), începând de la sfârșitul 
lunii februarie până în prima jumătate a lunii noiembrie.
Larus michahellis are o prezență continuă, în tot timpul 
anului, în diferite cartiere din Brașov, formată dintr-un 
număr relativ mic de exemplare (stoluri de maxim 17-
25 indivizi au fost observate în fiecare an). Anual, câteva 
perechi de pescăruși cu picioare galbene cuibăresc în mai 
multe cartiere din oraș (Tractorul, Brașovul Vechi, Astra).
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Abstract
Presence of Chroicocephalus ridibundus and Larus michahellis in urban areas of Brasov city
Brașov city is located in an intra-Carpathian large lowland, surrounded by the mountains. Generally, no gulls 
were mentioned into the city till the last decades. But, 20 km north from the city, a chain of artificial lakes and 
the river Olt becomes attractive for the water birds, especially after some conservation measures have been taken 
(ROSPA0037).
Chroicocephalus ridibundus took advantage of the local water treatment plant, so, in the last years (2019-2022), 
black-headed gull has o relative constant and large population (maximum 617 individuals) on the ponds, from the 
end of February till the half part of November.
Larus michahellis has a continuous presence in Brașov city, throughout the year, formed by a relatively small 
number of birds (flocks of maximum 17-25 individuals have been observed each year). Annual, some pairs of 
yellow-legged gull nest in Brașov (wards of Tractorul, Brașovul Vechi, Astra).
Keywords: black-headed gull, yellow-legged gull, Carpathians, water plant
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1. Introducere
Cerbul (Cervus elaphus L.) este o importantă specie de 
vânat cu valoare economică considerabilă și o largă 
distribuție în Emisfera Nordică (Almășan et al. 1977). 
Populația de cerb a Europei a crescut în ultimii 20 ani de 
la 1,1 la 1,7 milioane de exemplare (Barbosa et al. 2009), 
suferind totuși de-a lungul timpului contracții de areal, 
fragmentare și în unele zone chiar extincția (Bertouille 
& De Crombrugghe 1995).
Populația de cerb a României aparține subspeciilor 
C. elaphus hippelaphus Erxleben 1777 (”cerbul central 
european”) și C. elaphus montanus Botezat 1903 (”cerbul 
est european”), fiind localizată în partea centrală a 
arealului speciei Cervus elaphus L. Ocupă regiunile 
estice, sudice și vestice ale lanțului Carpatic, subcarpații 
și pe alocuri zona de câmpie, fiind considerat cel mai 
mare reprezentant al subspeciilor din Europa, apropiat 
ca mărime a craniului și scheletului de cerbul canadian 
(C. elaphus canadensis) (Cotta et al. 2001, Cegielski et al. 
2006, Burbaitė & Csányi 2010, Cassini & Toledo 2021).
Prezența cerbului pe teritoriul României, ca specie de 
interes cinegetic, este consemnată și monitorizată prin 
intermediul a 823 de fonduri cinegetice, cu o suprafață 
de aproape 10 milioane hectare (Ionescu et al. 2020).
Morfometria cranială a speciei este relativ puțin 
studiată şi efectuată pe un număr mic de exemplare, 
studiile vizând în special trofeele, ca o necesitate 
privind evaluarea și clasificarea acestora (Duerst 1926, 
Ingebrightsen 1927, Geptner & Calkin 1947, Flerov 1952, 
Szunyoghy 1963, citați de Cotta et al. 2001). Studiile 
realizate asupra variației și formei craniului arată că 

elementele craniale realizează corelații semnificative cu 
elementele morfometrice ce influențează înălțimea și 
greutatea animalului (Flueck 2020). Mai mult, anumite 
caracteristici ale unei populații sunt furnizate de 
elementele morfologice ale craniului, chiar dacă genetic, 
efectele epistatice nu le pun în evidență (Geist 1998, 
Janiszewski & Kolasa 2006, Janiszewski et al. 2011), fiind 
cunoscut faptul că anumite elemente craniale constituie 
importante și puternice instrumente pentru studiile 
biogeografice, filogenetice și de sistematică (Lovari et al. 
2008, Baker & Hoelzel 2013).
În ceea ce privesc factorii ecologici, diversitatea dietei 
dar și duritatea relativă a acesteia influențează variația 
craniului (Loy 2007), masa corporală și dimensiunea 
mandibulei, fiind de asemenea indici semnificativi ai 
calității habitatului (Markov 2014). Analizele morfo-
craniometrice și ale trofeului pot oferi, de asemenea, 
o imagine descriptivă detaliată privind caracteristicile 
populației (Geist 1998, Janiszewski & Kolasa 2006, 
Janiszewski et al. 2011), validând ipoteze legate de 
interacțiunea diversității genetice și expresia fenotipică 
ca rezultat al unor fluctuații asimetrice semnificative 
(Mattioli & Ferretti 2014), relevând totodată la nivel 
individual, anumite leziuni osteopatologice la nivelul 
oaselor palatine (Merino et al. 2005).
Studii recente realizate pe diferite specii de cerb din America 
de Sud, utilizând metode geometrice morfometrice (3D 
landmarks) sugerează că biotopul, prin elementele sale 
legate de calitatea și varietatea hranei, influențează foarte 
puternic forma și mărimea cranio-mandibulară, existând 
o convergeță remarcabilă, mai ales la cerbii cu dimensiuni 
mici, între comportamentul de hrănire și morfologia 
cranio-mandibulară (Mattioli & Ferretti 2014). Mai mult, 
modificările induse de comportamentul de hrănire 
asupra formei și mărimii unor elemente anatomice sunt 
notabile în contrast cu elementele filogenetice, sugerând 
o corespondență ridicată între o nișă fundamentală și una 
dobândită ulterior (Mystowska 1966).
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Un aspect important, la speciile de cervide îl reprezintă 
căderea coarnelor în fiecare an, urmată de o crestere 
foarte rapidă a acestora, circa 2 cm/zi (Pélabon & van 
Breukelen 1998). Acest proces rapid de regenerare 
determină o morfologie unică, individuală, putând 
aduce importante variații la nivelul coarnelor, uneori 
printr-o simetrie/asimetrie a coroanei și prăjinilor atât 
numeric cât și spațial (Sîrbu et al. 2020).
Coroborând aspectele menționate mai sus, prezentul 
studiu propune analiza comparată a elementelor craniale 
și ale trofeului din două zone relativ diferite ale Carpaților 
privind habitatele și altitudinea, respectiv Carpații de 
Curbură și Masivul Făgăraș, susținând ipoteza existenței 
unor variații importante ce pot genera anumite ecotipuri 
în cadrul populației de cerb a României.

2. Material și metoda de lucru
2.1 Locul cercetărilor
Studiul a fost realizat pe un număr de 91 de exemplare de 
cerb adult, craniile analizate provenind de la exemplare 
recoltate din teren, în perioada sezonului de vânătoare 
2017-2021, colecţia de cranii a Facultăţii de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere din Braşov, Muzeul Cinegetic 
Posada şi alte colecţii personale ale vânătorilor.
În eşantionarea materialului de studiu s-a ţinut cont de 
provenienţă dar şi de vârstă, stratificat.
Determinarea vârstei s-a realizat prin analiza straturilor 
de ciment dentar secundar (Tucak 1997, Cotta et al. 
2001) și, ulterior acestei operaţii, datele au fost grupate, 
rezultând două grupe de vârstă: 7-9 ani, respectiv 10 ani 
şi peste.
Ţinând cont şi de provenienţă, eşantionajul este format 
din 4 grupe distincte: două grupe în Carpaţii de Curbură, 
Gr. I cu 33 exemplare în vârstă de 7-9 ani, Gr. II cu 32 
exemplare de ≥ 10 ani; Masivul Făgăraş Gr. I cu 21 
exemplare de 7-9 ani, Gr. II cu 5 exemplare de ≥ 10 ani.

Fig. 1. Distribuţia eşantioanelor analizate  
(după www.map.ro, modificat)

2.2. Selectarea variabilelor
În ceea ce priveşte trofeul, au fost selectate 11 variabile 
cu importanţă structurală dar şi de evaluare a coarnelor 
(Fig. 2, acronimul acestora se regăseşte în Tab. 1).

Pentru variabilele pereche măsurabile (lungimi, 
diametre) ale celor două prăjini, valorile s-au exprimat 
ca medie aritmetică, inclusiv acestea, rezultând o 
valoare unică.

Fig. 2. Shema de măsurare a variabilelor trofeului (Sîrbu et al. 2020)

Tab. 1. Variabilele trofeului (Sîrbu et al. 2020)

Nr Acronim Explicitare variabile UM
1 LP Lungimea prăjinilor cm
2 LRO Lungimea razei ochiului cm
3 LRM Lungimea ramurii de mijloc cm
4 CR Circumferința rozetelor cm
5 CP1 Circumferința prăjinilor între RO și RM (val. minimă) cm
6 CP2 Circumferința prăjinilor între RO și coroană (val. minimă) cm
7 DCF Diametrul cilindrului frontal mm
8 NRC Număr de ramuri în coroană -
9 NRT Număr total de ramuri -
10 Dmax Deschidere interioară maximă cm
11 GR Greutatea trofeului inclusiv craniul kg

Variabilele craniene, în număr de 28, au fost grupate 
şi măsurate după modelul propus de Duerst (1926) 
şi Mystowska (1966), cu modificări. Aceste variabile 
reprezintă măsurătorile realizate între cele 15 oase ce 
constitue arhitectura craniană, fiind grupate în patru 
regiuni: faţa dorsală, faţa ventrală, faţa laterală şi faţa 
occipitală (Fig. 3-6). Acronimele acestora se regăsesc in 
tabelele 2,3,4.

Fig. 3. Elementele craniometrice ale feţei dorsale (Sîrbu et al. 2020)
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Fig. 4. Elementele craniometrice ale feţei laterale, de înălţime a 
viscerocraniului (N-St) şi a neurocraniului (Sph-Br) (Sîrbu et al. 2020)

Fig. 5. Elementele craniometrice ale feţei occipitale (Sîrbu et al. 2020)

Tab. 2. Elementele morfologice ale feţei dorsale  
(Sîrbu et al. 2020 modif.)

Nr Acronim 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.3. Elementele morfologice ale feţei laterale, de înălţime ale 
viscerocraniului (N-St) şi ale neurocraniului (Sph-Br) (Sîrbu et al. 2020)

Nr Acronim 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.4. Elementele morfologice ale feţei occipitale (Sîrbu et al. 2020)

Nr Acronim Explicitarea elementelor craniale UM
1 Ot-Ot Otion-Otion: lățimea oaselor occipitale mm

2 Con-Con Con-Con: lățimea măsurată a marginilor exterioare ale 
condililor occipitali mm

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

Fig.6. Elementele craniometrice ale feţei ventrale (Sîrbu et al. 2020)

Tab.5. Elementele morfologice ale feţei ventrale (Sîrbu et al. 2020)

Nr Acronim 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

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

2.3 Elemente de analiză statistică
Analiza statistică s-a realizat cu ajutorul pachetului 
Statsoft 12.
Privitor la tehnica de investigare s-au folosit valorile 
medii (media aritmetică, eroarea standard a mediilor), 
indicii dispersiei (abaterea standard şi coeficientul de 
variaţie).
Pentru examinarea semnificaţiei s-au utilizat distribuţiile 
teoretice Student și Fisher.
Compararea elementelor de morfologie cranială şi ale 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

24

trofeului pentru cele patru grupe eşantionate s-a realizat 
cu ajutorul analizei de varianţă, cu testele aferente 
privind omogenitatea acestora.

3. Rezultate
3.1. Statistica descriptivă pentru elementele 
trofeului și elementele craniene
Elementele trofeului şi cele craniene au fost supuse, în 
primă fază, unei analize descriptive, separat pe regiuni 
și grupe de vârstă.
Privitor la elementele fețelor craniene (Tab. 6), se pot 
formula următoarele observații: pentru Carpaţii de 
Curbură valorile coeficientului de variaţie pentru grupa I 
se situeaza sub valoarea de 10% cu excepţia elementului 
Nm-Nm din regiunea feţei dorsale, dovedind astfel 
omogenitatea eşantionului. Variaţii ceva mai accentuate 
prezintă elementele Op-Br, N-Br, N-Ns şi Ni-Ni cu 
un important rol structural în arhitectura craniană. 
Elementele feţei ventrale, laterale şi occipitale prezintă 
variaţii de sub 6%. Grupa a II-a prezintă variaţii accentuate 
pentru aceeaşi regiune a feţei dorsale cu valori cuprinse 
între 7,7-19,5%. Elementele feţei ventrale, laterale şi 
occipitale prezintă variaţii de sub 7%.
În ceea ce priveşte masivul Făgăraş pentru grupa I şi 
grupa a II-A, variaţii cu valori de peste 8% se regăsesc în 

acceaşi regiune a feţei dorsale, respectiv elementele Op-
Br, N-Br, N-Ns şi Ni-Ni. Elementele feţei ventrale, laterale 
şi occipitale prezintă variaţii de peste 12%, o explicitare 
riguroasă a acestor efecte fiind rezervată analizei de 
varianţă din paragraful următor.
Valorile de sub 15% ale coeficientului de variaţie pentru 
eşantionajul realizat relevă omogenitate, testarea ulterioară 
a elementelor luate în studiu prin tehnici specifice de 
calcul fiind asigurată din punct de vedere statistic.
Referitor la elementele trofeului (Tab. 7), se poate 
observa o variabilitate accentuată pentru elementele 
pricipale de structură şi greutate ale prăjinilor pentru 
ambele grupe şi locaţii. Astfel, pentru grupa I, valorile 
coeficientului de variţie pentru elementele LRO, LRM, 
NRC, GR, au valori de 14,1-21,8% pentru Carpaţii de 
Curbură şi 13,4-24,49% pentru masivul Făgăraş. Pentru 
grupa a II-a, aceleaşi elemente realizează variaţii de 
18,45-24,5%, respectiv 5,73-23,05%. Celelalte elemente 
prezintă variabilităţi de sub 10% pentru ambele locaţii 
şi grupe de vârstă.
Valorile de sub 25% ale coeficientului de variaţie pentru 
eşantionajul realizat relevă omogenitate, testarea 
ulterioară a elementelor luate în studiu prin tehnici 
specifice de calcul fiind asigurată din punct de vedere 
statistic.

Tab. 6. Valorile medii şi indicii dispersiei pentru elementele feţelor craniene

Var Ra
Carpații de Curbură Masivul Făgăraș

Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II
m sd cv% er.st m sd cv% er.st m sd cv% er.st m sd cv% er.st

P-Op

FD

474,2 16,34 3,45 2,89 482,0 16,27 3,38 3,02 473,8 15,03 3,17 3,54 458,5 8,91 1,94 3,98
P-Br 404,0 15,23 3,77 2,69 410,0 15,72 3,83 2,87 403,4 16,61 4,12 3,91 387,4 11,45 2,96 5,12

Op-Br 102,1 7,86 7,70 1,37 104,5 10,02 9,59 1,86 99,7 5,82 5,83 1,30 104,9 2,90 2,77 1,30
N-Br 144,3 13,89 9,63 2,42 148,1 12,53 8,46 2,29 147,7 12,47 8,44 2,79 135,0 9,57 7,09 4,28
N-Ns 125,9 9,77 7,76 1,73 125,4 24,49 19,53 4,47 123,5 11,47 9,29 2,56 121,0 8,76 7,24 3,92
Ni-Ni 35,7 3,36 9,43 0,59 37,7 4,33 11,49 0,79 36,7 5,02 13,67 1,12 37,0 7,05 19,05 3,15

Mo-Mo 78,7 4,32 5,49 0,76 81,0 4,50 5,55 0,82 79,0 5,13 6,50 1,18 79,6 3,82 4,80 1,71
Nm-Nm 56,0 5,63 10,06 1,00 58,8 7,08 12,05 1,29 58,0 6,01 10,36 1,34 54,1 2,74 5,07 1,23

Fs-Fs 129,7 6,12 4,72 1,07 133,8 6,60 4,93 1,21 130,0 5,50 4,23 1,23 128,9 7,30 5,67 3,27
Eu-Eu 109,5 3,68 3,36 0,64 111,1 4,65 4,19 0,85 109,9 5,06 4,60 1,13 106,7 6,63 6,22 2,97
Zy-Zy 188,5 6,31 3,35 1,10 190,1 6,98 3,67 1,27 183,3 5,77 3,15 1,29 182,0 4,91 2,70 2,20

Ect-Ect 178,1 7,55 4,24 1,31 184,6 9,31 5,04 1,70 172,6 7,67 4,45 1,72 171,7 10,21 5,95 4,57
Da-Da 132,6 10,04 7,57 1,75 139,2 10,49 7,53 1,91 132,5 7,78 5,87 1,74 128,0 6,83 5,34 3,06
St-N 107,2 5,13 4,79 0,94 111,0 5,85 5,27 1,09 106,8 6,58 6,17 1,47 107,6 1,64 1,52 0,73

Sph-Br 109,2 4,76 4,36 0,88 112,3 4,37 3,90 0,81 106,6 4,45 4,18 1,00 109,6 5,07 4,62 2,27
P-B

FVLO

428,7 11,35 2,65 2,07 433,5 14,79 3,41 2,79 428,1 13,35 3,12 3,57 428,1 418,6 12,31 2,94
P-O 460,8 21,31 4,63 3,89 462,2 15,34 3,32 2,90 456,9 13,24 2,90 3,54 456,9 444,7 10,81 2,43
St-B 156,5 10,18 6,51 1,86 159,4 11,48 7,20 2,17 151,5 5,79 3,82 1,45 151,5 146,9 6,08 4,14
St-P 271,1 12,35 4,56 2,22 277,4 12,36 4,46 2,26 275,3 11,41 4,15 2,95 275,3 270,7 10,34 3,82

Mol-P 202,0 7,39 3,66 1,31 204,7 9,70 4,74 1,77 204,5 9,57 4,68 2,47 204,5 201,4 7,19 3,57
Pm-P 150,1 7,00 4,66 1,24 156,4 7,81 4,99 1,43 154,3 7,89 5,12 2,04 154,3 153,5 8,24 5,37

Pm-Pd 117,8 4,39 3,73 0,78 114,0 5,57 4,89 1,02 118,6 4,44 3,74 1,08 118,6 113,9 3,67 3,22
M-M 123,7 7,14 5,77 1,26 121,7 7,66 6,29 1,40 115,9 29,48 25,44 7,61 115,9 121,9 6,11 5,02
Zl-P 278,9 10,16 3,64 1,77 284,3 11,03 3,88 1,98 275,1 19,44 7,07 5,02 275,1 269,1 12,57 4,67

Zl-Op 220,9 11,89 5,38 2,04 225,0 8,77 3,90 1,60 226,5 17,11 7,55 4,15 226,5 214,4 4,44 2,07
Ot-Ot 151,1 5,88 3,89 1,06 153,7 6,59 4,29 1,20 148,9 8,02 5,39 1,95 148,9 144,8 7,48 5,17

Con-Con 80,7 2,63 3,26 0,48 81,1 3,60 4,44 0,68 78,3 4,36 5,57 1,09 78,3 76,8 4,79 6,24
Op-O 65,1 3,58 5,49 0,65 66,0 6,34 9,61 1,20 65,3 3,43 5,25 0,86 65,3 66,6 10,90 16,36

Nota: m-media, sd-abaterea standard, cv-coeficientul de variaţie (%), er.st-eroarea standard a mediilor; 
Ra: regiunea anatomică; FD: Faţa dorsală; FV: Faţa ventrală, laterală şi occipitală
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Tab. 7. Valorile medii şi indicii dispersiei pentru elementele trofeului

Var

Carpații de Curbură Masivul Făgăraș

Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II

m sd cv% er.st m sd cv% er.st m sd cv% er.st M sd cv% er.st

LP 107,4 8,93 8,31 1,51 112,6 7,39 6,56 1,35 103,8 6,23 6,00 1,39 104,5 8,28 7,92 3,70

LRO 36,1 5,10 14,11 0,86 36,3 6,70 18,45 1,24 34,2 4,60 13,44 1,03 37,5 8,64 23,05 3,87

LRM 31,9 6,95 21,80 1,17 34,0 7,56 22,25 1,38 32,8 6,13 18,71 1,37 32,7 7,30 22,31 3,27

CR 24,7 1,96 7,91 0,33 25,1 1,68 6,67 0,31 24,1 1,73 7,18 0,39 24,6 2,15 8,74 0,96

CP1 14,9 1,35 9,07 0,23 15,9 1,06 6,66 0,19 14,9 0,97 6,50 0,22 14,9 0,82 5,53 0,37

CP2 14,3 1,35 9,42 0,23 15,6 1,23 7,88 0,22 13,8 1,17 8,47 0,26 13,9 0,73 5,30 0,33

DCF 49,8 3,60 7,22 0,61 54,6 3,94 7,23 0,72 48,7 3,46 7,11 0,77 51,3 2,61 5,10 1,17

NRC 7,5 1,54 20,51 0,26 8,7 2,12 24,49 0,39 7,2 1,90 26,57 0,42 7,8 0,45 5,73 0,20

NRT 12,9 1,99 15,41 0,34 14,0 2,38 16,99 0,43 12,9 2,11 16,42 0,47 13,8 0,45 3,24 0,20

Dmax 86,5 10,78 12,47 1,82 91,0 12,11 13,30 2,21 86,3 6,08 7,04 1,36 81,2 12,43 15,31 5,56

GR 8,0 1,37 17,08 0,24 9,3 1,74 18,57 0,32 7,5 1,25 16,77 0,29 8,1 1,24 15,32 0,62

Nota: m-media, sd-abaterea standard, cv-coeficientul de variaţie (%), er.st-eroarea standard a mediilor

3.2. Analiza de varianță
La metoda de analiză dispersională, variabila independentă 
a fost reprezentată de locaţie, respectiv cele două zone 
studiate, iar variabilele dependente reprezentate de 
elementele feţelor craniene, respectiv elementele trofeului. 
Analizând datele tabelului 8 și 9 se poate observa că 
diferenţele dintre mediile elementelor grupa I fața dorsală, 
Zy-Zy şi Ect-Ect sunt semnificative la o probabilitate de 
transgresiune de 5 %, iar pentru grupa a II-a, elementele 
P-Op, P-Br, N-Br, Zy-Zy, Ect-Ect și Da- Da. Pentru grupa I, fața 
ventrală diferențe semnificative realizează doar elementul 
Con-Con iar pentru grupa a II-A, 7 elemente respectiv, P-B, 
P-O, St-B, Zl-OP, Zl-P, Ot-Ot și Con-Con.
În privința elementelor trofeului, analiza de varianță 
relevă diferențe semnificative pentru grupa a II-a LP 
și CP2 iar pentru elementele grupei I, diferențele sunt 
nesemnificative pentru toate elementele analizate.
Tab. 8. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă I, fața dorsală, 

Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p

P-Op 1,56 1 1,56 12114 48 252,38 0,006 0,938

P-Br 4,05 1 4,05 11880 48 247,49 0,016 0,899

Op-Br 68,56 1 68,56 2617 51 51,32 1,336 0,253

N-Br 145,76 1 145,76 9134 51 179,11 0,814 0,371

N-Ns 74,63 1 74,63 5458 50 109,17 0,684 0,412

Ni-Ni 14,41 1 14,41 830 50 16,60 0,868 0,356

Mo-Mo 0,65 1 0,65 1053 49 21,49 0,030 0,862

Nm-Nm 51,35 1 51,35 1670 50 33,39 1,538 0,221

Fs-Fs 0,79 1 0,79 1775 51 34,80 0,023 0,881

Eu-Eu 2,04 1 2,04 920 51 18,03 0,113 0,738

Zy-Zy 326,64 1 326,64 1908 51 37,42 8,729* 0,005*

Ect-Ect 378,09 1 378,09 2943 51 57,71 6,552* 0,013*

Da-Da 0,12 1 0,12 4375 51 85,79 0,001 0,971

St-N 1,80 1 1,80 1587 48 33,05 0,055 0,816

Sph-Br 80,49 1 80,49 1012 47 21,53 3,738 0,059

Tab. 9. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă II, fața 
dorsală, Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p

P-Op 2357,26 1 2357,26 7729,6 32 241,5 9,759* 0,004*

P-Br 2194,79 1 2194,79 7691,6 33 233,1 9,417* 0,004*

Op-Br 0,69 1 0,69 2845,5 32 88,9 0,008 0,930

N-Br 730,46 1 730,46 4916,8 33 149,0 4,903* 0,034*

N-Ns 84,87 1 84,87 17697,8 33 536,3 0,158 0,693

Ni-Ni 2,05 1 2,05 742,8 33 22,5 0,091 0,765

Mo-Mo 8,00 1 8,00 645,1 33 19,5 0,409 0,527

Nm-Nm 94,59 1 94,59 1485,4 33 45,0 2,101 0,157

Fs-Fs 106,27 1 106,27 1477,6 33 44,8 2,373 0,133

Eu-Eu 83,08 1 83,08 802,8 33 24,3 3,415 0,074

Zy-Zy 282,11 1 282,11 1507,4 33 45,7 6,176* 0,018*

Ect-Ect 717,99 1 717,99 2929,8 33 88,8 8,087* 0,008*

Da-Da 535,43 1 535,43 3375,4 33 102,3 5,235* 0,029*

St-N 49,10 1 49,10 969,2 32 30,3 1,621 0,212

Sph-Br 30,38 1 30,38 638,5 32 20,0 1,522 0,226

Tab. 10. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă I, fața ventrală, 
laterală și occipitală pentru Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p

P-B 2,99 1 2,99 6052 42 144,09 0,021 0,886

P-O 143,74 1 143,74 15453 42 367,93 0,391 0,535

St-B 255,57 1 255,57 3507 44 79,70 3,207 0,080

St-P 181,36 1 181,36 6403 44 145,53 1,246 0,270

Mol-P 65,27 1 65,27 2975 45 66,12 0,987 0,326

Pm-P 177,25 1 177,25 2391 45 53,14 3,335 0,074

Pm-Pd 6,78 1 6,78 913 47 19,42 0,349 0,557

M-M 618,63 1 618,63 13747 45 305,49 2,025 0,162

Zl-P 147,40 1 147,40 8593 46 186,80 0,789 0,379

Zl-Op 350,58 1 350,58 9350 49 190,81 1,837 0,181

Ot-Ot 49,60 1 49,60 2068 46 44,95 1,103 0,299

Con-Con 61,54 1 61,54 486 44 11,05 5,569* 0,023*

Op-O 0,40 1 0,40 547 44 12,43 0,033 0,858
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Tab. 11. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă II, fața ventrală, 
laterală și occipitală Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p
P-B 1096,8 1 1096,8 6659,9 32 208,12 5,27* 0,028*
P-O 1511,0 1 1511,0 6934,4 32 216,70 6,97* 0,013*
St-B 764,7 1 764,7 3742,9 32 116,96 6,54* 0,016*
St-P 252,4 1 252,4 5073,1 35 144,95 1,74 0,196

Mol-P 64,2 1 64,2 3039,4 35 86,84 0,74 0,396
Pm-P 46,9 1 46,9 2176,1 35 62,17 0,75 0,391

Pm-Pd 0,0 1 0,0 979,7 35 27,99 0,00 0,983
M-M 0,1 1 0,1 1924,5 35 54,99 0,00 0,960
Zl-P 1323,2 1 1323,2 4600,2 36 127,78 10,36* 0,003*

Zl-Op 641,7 1 641,7 2349,6 35 67,13 9,56* 0,004*
Ot-Ot 455,0 1 455,0 1596,7 35 45,62 9,97* 0,003*

Con-Con 94,7 1 94,7 465,1 32 14,54 6,52* 0,016*
Op-O 2,2 1 2,2 1679,5 32 52,49 0,04 0,840

Tab.12. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă II, trofeu, 
Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p
LP 278,99 1 278,99 1857,4 33 56,28 4,957* 0,033*

LRO 6,18 1 6,18 1554,2 32 48,57 0,127 0,724
LRM 6,45 1 6,45 1868,6 33 56,63 0,114 0,738
CR 1,14 1 1,14 99,9 33 3,03 0,378 0,543
CP1 4,24 1 4,24 35,2 33 1,07 3,973 0,055
CP2 12,78 1 12,78 45,9 33 1,39 9,188* 0,005*
DCF 46,49 1 46,49 478,2 33 14,49 3,208 0,082
NRC 3,22 1 3,22 131,5 33 3,98 0,808 0,375
NTR 0,17 1 0,17 164,8 33 4,99 0,034 0,854

Dmax 414,40 1 414,40 4868,3 33 147,52 2,809 0,103
GR 5,28 1 5,28 89,0 31 2,87 1,838 0,185

Tab.13. Analiza de varianţă pentru grupa de vârstă I, trofeu, 
Carpaţii de Curbură vs Masivul Făgăraş

Var
Analiza de varianță p <0.05

SS df MS SS df MS F p
LP 16,38 1 16,38 667,5 53 12,595 1,300 0,259

LRO 1,69 1 1,69 149,3 53 2,817 0,600 0,442
LRM 0,64 1 0,64 4654,7 53 87,825 0,007 0,932
CR 163,80 1 163,80 3447,3 53 65,044 2,518 0,118
CP1 47,34 1 47,34 1286,1 53 24,265 1,951 0,168
CP2 10,09 1 10,09 2356,6 53 44,464 0,227 0,636
DCF 5,40 1 5,40 186,6 53 3,521 1,532 0,221
NRC 0,03 1 0,03 79,9 53 1,507 0,019 0,892
NTR 3,09 1 3,09 88,2 53 1,664 1,855 0,179

Dmax 0,05 1 0,05 219,3 53 4,138 0,013 0,911
GR 3,45 1 3,45 86,2 49 1,759 1,963 0,167

4. Concluzii
Analiza descriptivă respectiv, media aritmetică, abaterea 
standard, coeficientul de variaţie şi eroarea standard a 
mediilor, relevă următoarele aspecte: i) pentru Carpaţii de 
Curbură, variaţia elementelor craniene pentru toate cele patru 
feţe înregistrează valori de sub 15%, dovedind omogenitatea 
eşantionului analizat; ii) pentru masivul Făgăraş, variaţia 
elementelor craniale nu depăşeşte valoarea de 12%.
În ceea ce priveşte elementele trofeului, o variaţie 
accentuată este relevată de principalele elemente de 

structură şi greutate pentru ambele grupe de vârstă 
şi zone studiate, valorile coeficientului de variaţie 
nedepăşind valoarea de 25%.
Analiza de varianţă aplicată celor două zone de 
studiu a arătat că, pentru grupa I de vârstă, diferenţe 
semnificative realizează elementele Zy-Zy şi Ect-Ect. 
Aceste două elemente, din punct de vedere arhitectural 
determină lăţimea craniului la nivelul arcelor orbitale 
în zona superioară şi inferioară a acestora. Acest lucru 
sugerează că lăţimea craniului determinată de cele două 
componente osoase generează diferenţe semnificative 
în ceea ce priveşte arhitectura feţei dorsale în ansamblu.
Pentru grupa a II-a de vârstă, șase elemente craniale 
realizează diferențe semnificative. În zona orbitală, pe 
lângă elementele Zy-Zy și Ect-Ect, se adaugă elementul Da-
Da, completând astfel tabloul arhitectural la acest nivel.
Elementele P-Op, P-Br și N-Br, ca elemente de 
lungime a craniului, realizează de asemenea diferențe 
semnificative. Elementul P-Op determină lungimea totală 
a craniului, iar P-Br lungimea craniului până la punctele 
de intersecție a principalelor componente osoase ale 
neurocraniului și splanhnocraniului. Dezvoltarea 
continuă și închiderea în timp (la vârste de peste 9 ani) 
a acestor suturi determină modificări structurale și de 
creștere importante care, împreună cu elementele zonei 
orbitale, articulează forma generală a craniului.
Fața ventrală pentru grupa I relevă o singură diferență 
semnificativă respectiv, lățimea marginilor exterioare 
ale condililor occipitali. Pentru grupa a II-a de vârstă, 
pe lângă acest element, se adaugă și lățimea oaselor 
occipitale, Ot-Ot. Regiunea occipitală, ca zonă de 
tranziție și inserție între craniu și gât, dezvoltă un 
important complex muscular cu rol structural ce 
determină talia animalului. Se disting de asemenea 
diferențe semnificative între elementele Zl-P și Zl-Op, 
elemente ce caracterizează profilul cranial lateral. 
Elementele P-B, P-O și St-B, ca elemente structurale ale 
bazei craniului, influențează semnificativ arhitectura de 
ansamblu a craniului.
În ceea ce priveşte trofeul, analiza de varianţă, pentru 
grupa I nu există diferenţe semnificative intre elementele 
acestuia, pentru grupa a II-a lungimea totală a prăjinilor 
(LP) şi circumferinţa prăjinilor intre ramura de mijloc 
(CR2), realizează diferenţe semnificative sugerând că la 
vârste de peste 9 ani procesul de creştere a coarnelor 
este incheiat, cele doua elemente fiind definitorii in 
arhitectura coarnelor fiind totodată importante elemente 
pentru evaluarea trofeului.
Ca o concluzie generală asupra experimentului privind 
cele două zone studiate respectiv Carpaţii de Curbură 
şi Masivul Făgăraş se conturează următoarele aspecte: 
pentru grupa I de vârstă două elemente craniale ale feţei 
dorsale se diferenţiază semnificativ şi un singur element 
al feţei occipitale, iar pentru elementele trofeului 
diferenţele sunt nesemnificative; pentru grupa a II-a de 
vârstă 6 elemente ale feţei dorsale, 3 elemente ale feţei 
ventrale, 2 elemente ale feţei laterale şi 2 elemente ale 
feţei occipitale iar pentru trofeu două elemente.
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Abstract
Morpho-anatomical elements of comparative analysis of the cranial architecture and trophy of the red deer 
(Cervus elaphus L.), from the Curvature Carpathians and the Făgăraș Massif
The study has been conducted on 91 red deer specimens (Cervus elaphus L.) from two regions of the Carpathians, 
respectively the area of the Curvature Carpathians and the Făgăraș Massif. The skulls and trophies analyzed belong 
from specimens harvested during the 2017-2021 hunting season, collections from the Faculty of Silviculture and 
Forest Engineering, Posada Hunting Museum and personal collections of hunters.
The sampling of the analyzed material has taken into account provenance and age, resulting in four distinct 
groups: two groups from the Curvature Carpathians, respectively Group I with 33 specimens aged between 7 and 
9 years old, Group II with 32 specimens aged from 10 years and older and two groups from the Făgăraș Massif, 
respectively Group I with 21 specimens aged between 7 and 9 years old, Group II with 5 specimens aged from 10 
years and older.
Eleven trophy variables and 28 cranial variables belong to the four cranial areas, 13 on the dorsal face, 4 on the 
lateral face, 8 on the ventral face and 3 on the occipital face were selected for analysis.
The statistical analysis addressed refers to descriptive and multivariate techniques, proposing the comparison 
of cranial and trophy elements from two different areas of the Carpathians, regarding habitat and altitude and 
supporting the existence of important variations that may generate certain ecotypes within the Romanian deer 
population.
Keywords: Cervus, statistical analysis, multivariate techniques, ecotypes, Carpathians
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1. Introducere
În ultimii ani, scanarea laser terestră (TLS) s-a dovedit a 
fi o opțiune din ce în ce mai practică pentru furnizarea 
de informații precise privind caracteristicile biofizice 
forestiere, într-o manieră nondistructivă.
Costurile în scădere ale echipamentelor, precizia 
măsurătorilor și creșterea capacității software-urilor 
și a infrastructurii de calcul necesare procesării unor 
seturi mari de date, au facilitat operaționalizarea datelor 
TLS și implementarea la scară largă. Creșterea gradului 
de utilizare aduce cu sine oportunități de comparare 
a tehnicilor și a parametrilor, precum și posibilitatea 
inițierii unor campanii de măsurători pe termen lung 
adresând structura pădurilor, cu scopul calibrării și 
validării produselor satelitare.
Îmbunătățirea interoperabilității datelor între campanii 
diferite, presupune elaborarea unui standard minim și 
a unui protocol de achiziție a datelor TLS (Calders et al. 
2015). Un astfel de standard minim cu privire la date, este 
în general dictat de metrica urmărită, acesta informând 
la rândul său, designul eșantionajului și specificațiile 
instrumentului utilizat. O abordare formală a datelor 
culese este deja o practică obișnuită în alte discipline, 
cum ar fi inventarele forestiere naționale (McRoberts & 

Tomppo 2007), ecologia forestieră, (Global Ecosystem 
Monitoring - GEM) sau validarea datelor specifice 
teledetecției (BigFoot).
Instrumente de ultimă generație pot lansa multiple 
milioane de impulsuri laser per scanare, creând astfel 
o reprezentare tridimensională foarte detaliată a scenei 
înregistrate. Unele instrumente au, de asemenea, 
capacitatea de înregistrare a formei de undă, descriind 
astfel intensitatea semnalului reflectat sub forma unei 
funcții de timp. Acest lucru poate fi utilizat pentru a 
identifica interceptări multiple ale unui singur impuls 
emis, aspect important în capacitatea de penetrare a 
vegetației din pădurile dense (Lovell et al. 2003, Calders 
et al. 2014). În prezent, nu sunt disponibile comercial 
echipamente special concepute pentru a fi utilizate 
în pădure; cu toate acestea, au fost utilizate cu succes 
(Newnham et al. 2012, Pascu et al. 2019) instrumente 
comerciale dedicate topografiei. În plus, există mai 
multe prototipuri experimentale de instrumente TLS 
care au fost dezvoltate special pentru aplicații în păduri, 
inclusiv Echidna cu o singură lungime de undă (Strahler 
et al., 2008) și succesorul său, scanerul laser Echidna 
cu lungime de undă dublă Echidna (DWEL) (Douglas 
et al. 2015), precum și Salford Advanced Laser Canopy 
Analyser (SALCA) (Danson et al. 2014).
Pentru a asigura nteroperabilității datelor între campanii 
diferite în ceea ce privește valorile de reflectanță, 
măsurarea radiației reflectate de o suprafață trebuie 
să fie însoțită de o înregistrare aproape simultană a 
radiației reflectate de un panou de referință pentru a 
permite calculul unui factor de reflexie bidirecțională. 
Este necesară deci, o calibrare adecvată a panoului 
de referință pentru a asigura validitatea datelor 
privind factorul de reflectanță. În general se aplică o 
procedură prin care un panou de referință este calibrat 
folosind soarele ca sursă de radiație, urmând să se 
scadă componenta datorată fluxului difuz provenit din 
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atmosferă, din valoarea radiației totale. Pentru a evita 
complexitatea asociată unei astfel de abordări și pentru 
a simplifica activitatea de achiziție in situ, s-a recurs 
la utilizarea unor panouri de reflectanță cunoscută și 
constantă, precalibrate, cuplate cu o metodologie de 
achiziție caracterizată de o atenție sporită în modul de 
manipulare a panourilor.

2. Material și metode
2.1. Echipament utilizat
Spectralon este un fluoropolimer, caracterizate de 
cea mai mare reflexie difuză dintre toate materialele 
cunoscute, în spectrul ultraviolet, vizibile și infraroșu 
apropiat. Acesta prezintă un comportament Lambertian 
și poate fi prelucrat într-o mare varietate de forme 
pentru obținerea de componente optice, precum țintele 
de calibrare utilizate în acest studiu.
Reflectanța spectralonului ia în general valori de peste 
99% în spectrul cuprins între 400 și 1500 nm și de peste 
95% între 250 și 2500 nm. Cu toate acestea, sunt disponibile 
sortimente cu adaos de carbon în diferite concentrații, fapt 
ce permite obținerea de diferite niveluri de gri. Materialul 
de bază constă din pulbere de politetrafluoretilenă (PTFE) 
comprimată în structuri solide și sinterizate pentru a 
asigura stabilitatea acesteia. Aproximativ 40% din volumul 
structurilor rezultate este compus din goluri, pentru a 
spori gradul de dispersie a luminii.
Contaminarea suprafeței poate însă scădea reflectanța 
la extremitățile superioare și inferioare ale ferestrei 
spectrale. De asemenea, deși materialul este puternic 
Lambertian la lungimi de undă cuprinse între 257 și 
10600 nm, reflectivitatea scade la lungimi de undă 
dincolo de infraroșu apropiat. Spectralon prezintă 
maxime de absorbție la 2800 nm, și între 5400 și 8000 nm 
(<20% reflectanță).
Reflexia Lambertiană provine de la suprafața 
materialului și de la structura acestuia. Rețeaua poroasă 
a termoplasticului produce reflexii multiple în primele 
câteva zecimi de milimetru profunzime. Spectralon poate 
chiar și depolariza parțial lumina pe care o reflectă, dar 
acest efect scade la unghiuri de incidență ridicate, aspect 
de urmărit în metodologia de utilizare in situ.
Deși extrem de hidrofobă, această structură absoarbe 
cu ușurință solvenți nonpolari, grăsimi și uleiuri. 
Impuritățile sunt dificil de îndepărtat, prin urmare, 
materialul trebuie să fie menținut fără contaminanți 
pentru a-și menține proprietățile de reflexie. Materialul 
are o duritate aproximativ egală cu cea a polietilenei 
de înaltă densitate și este stabil din punct de vedere 
termic chiar și dincolo de pragul de 350°C. Este inert 
din punct de vedere chimic la toate bazele, cu excepția 
celor foarte puternice, cum ar fi amida de sodiu și 
compușii organo-sodici sau de litiu. Testele de rezistență 
la intemperii efectuate asupra materialului nu au 
arătat nicio deteriorare în urma expunerii la fluxul UV 
atmosferic normal. Materialul nu prezintă niciun semn 
de degradare optică sau fizică după teste de imersie pe 
termen lung în apă nededurizată.

2.2. Design de eșantionare
În vederea evaluării relației dintre distanța scaner-
panou și intensitatea de reflectanță a fasciculelor laser, 
s-a recurs la scanarea unui eșantion din panourile 
disponibile la distanțe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 respectiv 15 metri (distanță considerată prag 
maxim de segmentare spațială a norului de puncte 
conform experienței autorilor) (Fig. 1).

Fig. 1. Reprezentare grafică a variației intensității de reflectanță în 
funcție de distanță și unghi

Simultan, pentru fiecare distanță au fost înregistrate 
valori de reflectanță pentru pragurile unghiulare 
de 0°, 22.5°, 45°, respectiv 77.5° (intervale rezultate 
prin împărțirea unui cadran de cerc în sferturi, cu 
scopul descrierii complete a spectrului de unghiuri de 
vizualizare) (Fig. 2).

Fig. 2. Setup scanare condiții controlate

3. Rezultate
Procesarea datelor preliminare a permis identificarea 
punctelor de inflexiune în trendul reflectanței în funcție 
de variațiile distanței scaner-panou (Fig. 3 și 4) și a 
unghiului față de axa scaner-panou.
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Fig. 3 Trendul reflectanței în relație cu distanța scaner-panou 
pentru fiecare dintre clasele de unghiuri

Fig. 4. Trendul reflectanței în relație cu unghiului față de axa 
scaner-panou pentru fiecare dintre clasele de distanță
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Au fost identificate astfel unghiurile de 0°, 30° și 60° și 
distanțele de 1, 3, 8 respectiv 15 metri (Fig. 5 și 6) pentru 
analiza finală folosind toate panourile de reflectanță și 
includerea în baza de date cu valori de referință.
Pentru fiecare combinație a celor două variabile (unghi 
și distanță) au fost realizate scanări cu fiecare panou de 
reflectanță cunoscută disponibil (5%, 20%, 40%, 60%, 
80% și 99%), iar valorile rezultate împreună cu condițiile 
de mediu înregistrate în momentul scanării (temperatura 
aerului, luminozitatea ambientală, umiditatea aerului, 
presiunea atmosferică) au fost înregistrate și au fost 
incluse în baza de date cuprinzând valorile de referință 
specifice intensității de reflectanță a fascicolelor laser în 
condiții controlate (Fig. 6 și 7). Fig. 5. Trend decompoziție distanțe.

Fig. 6. Reprezentare grafică a relației tridimenionale intensitate-unghi-distanță

Fig. 7. Eșantion bază de date cuprinzând valorile asociate intensității 
de reflectanță a fascicolelor laser înregistrate în condiții controlate

Datele colectate în condiții da laborator au adresat 
utilizarea unui scaner laser terestru cu diferență de 
fază și o lungime de undă de 1550nm (FARO FOCUS 3D 
x130) simultan cu panouri de reflectanță constantă și 
cunoscută.
Metodologia de achiziție în teren a fost elaborată pe 
baza datelor eșantion descrise anterior, în funcție și 
de variabilele privind distanța scaner-panou (maxim 
130m), tipurile de panouri disponibile (2%, 5%, 20%, 
40%, 60%, 80%, 99% reflectanță), rezoluția și calitatea 
scanărilor (echivalent direct al numărului de fascicule 
emise per secundă și timpului alocat înregistrării 
fiecărui impuls retur) cât și a orientării panourilor 
față de scaner (0-90°). Datorită dificultății de utilizare 
a acestui tip de sistem scaner - panou, a fost necesară 
reducerea variabilelor enunțate mai sus în așa fel încât 
metodologia finală să nu îngreuneze activitatea de teren. 
Din acest motiv au fost realizate teste privind capacitatea 
de penetrare a fascicolelor laser în diferite tipuri de 
arborete (consistență, vârstă și specii diferite) în relație 
cu calitatea și rezoluția scanărilor, pe lângă trendul 
valorilor intensității de reflectanță în relație cu distanța 
scaner – panou cât și în relație cu unghiul față de axa 
scaner - panou, descrise anterior.
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Scopul acestei etape a fost identificarea combinației 
optime între calitatea (durata scanărilor) și rezoluția de 
scanare (densitatea norului de puncte) care să permită 
și o implementare optimă în teren din punct de vedere 
al calității datelor achiziționate cât și a timpului alocat 
acestei activități (Fig. 8).

Fig. 8. Distribuția valorilor de reflectanță în funcție de calitatea/
rezoluția scanărilor

Conform cu ipoteza emisă la începerea testului, creșterea 
calității scanării echivalează cu o creștere a timpului de 
scanare. De asemenea, o creștere a densității norului de 
puncte are o influență directă asupra duratei de scanare. 
Cu toate acestea, indiferent de combinașia calitate-
rezoluție, nu au fost observate fluctuații relative ale 
intensității de reflectanță ci numai în valoare absolută. 
Respectiv valorile intensităților au variat simultan pe 
clase fără să existe modificări în histograma acestora.
În ceea ce privește numărul de puncte ce caracterizează 

norul obținut, s-a optat pentru o densitate medie între 
valorile rezultate, în echilibru cu durata de opt minute 
asociată unei scanări 360°. O creștere a acestui parametru 
ar fi dus la supra-eșantionarea datelor colectate în 
apropierea scanerului fără o creștere a capacității de 
penetrare a arboretului (Fig. 9).

— distanță optimă scaner-panou
— punct inflexiune histograma puncte
— densitate scanare

Fig. 9. Analiza densității norilor de puncte pe eșantioane in situ 
(gorun, fag, molid)

4. Discuții și considerente practice
Țintele de reflectanță cunoscută pot fi sferice, cilindrice 
sau plate. Sferele și cilindrii sunt preferate atunci 
când țintele trebuie să fie vizibile din direcții diferite. 
Dimensiunea minimă a unei ținte este o funcție 
de rezoluție unghiulară a scanerului, divergență a 
fasciculului, reflectivitate a țintei, unghi de incidență al 
fasciculului laser asupra țintei și distanță a scanerului 
față de țintă (Alba et al. 2008). Numărul de returnări 
înregistrate pentru o țintă se reduce semnificativ odată 
cu creșterea distanței față de scaner (Calders et al. 2017).
În mod normal, țintele sunt montate pe stâlpi, 
suficient pentru a împiedica mișcarea (ținând cont 
de faptul că acestea pot rămâne staționare pentru 
perioade îndelungate). Pentru a obține o înregistrare 
satisfăcătoare, datorită condițiilor dificile din teren și 
a faptului că astfel de panuri sunt destinate utilizării în 
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laborator, în condiții controlate, imposibil de replicat 
în teren, s-a recurs la utilizarea unor trepiezi tip șevalet 
pentru montarea lor. Astfel, s-a asigurat stabilitatea 
ansamblului, cât și verticalitatea panourilor. Acest 
aspect a fost foarte important, fiind cunoscut faptul că 
intensitatea de reflectanță, în lungimea de undă specifică 
scanerului laser terestru, este dependentă de unghiul de 
incidență al fascicolelor laser în raport cu panourile de 
referință. Acest unghi este un derivat al orientării directe 
panou-scaner și al pantei, respectiv expoziției terenului 
în zona de eșantionare.
În contextul acestor limitări, s-au evaluat diferite 
posibilități de utilizare a acestor echipamente simultan 
în condițiile dificile din teren, concluzionându-se că cea 
mai bună practică ce să asigure atât protecția panourilor 
cât și geometria panou-scaner este utilizarea unor astfel 
de trepiede.
Panourile nu sunt însă dotate cu sisteme de prindere ce 
să permită atașarea la un trepied obișnuit (cuplaj filetat 
tip mamă/tată) și este de evitat utilizarea sistemelor de 
prindere tip clemă ce ar putea duce la contaminarea 
sau degradarea extremităților suprafeței reflectante. 
Acest neajuns, pe lângă dimensiunile semnificative 
ale panourilor și necesitatea utilizării simultane a 
două panouri de reflectanță diferită (care să descrie 
extremitățile spectrului), a impus adaptarea sistemelor 
de prindere.
Șevaletul are astfel rolul de a susține și proteja simultan 
două panouri de precizie, în cadrul achizițiilor in situ, 
oferind avantajul unui sistem de stabilizare clasic, bazat 
pe cele trei picioare, independent de subansamblul ce 
asigură verticalitatea panourilor.
A fost necesară acordarea de atenție sporită la 
deplasarea panourilor, deoarece relația dintre pozițiile 
panourilor în scanări consecutive poate afecta precizia 
de corecție ulterioară și poate crește semnificativ timpul 
de postprocesare.
Contaminarea cu uleiuri, dificil sau imposibil de 
îndepărtat poate de asemenea contribui la degradarea 
semnăturii spectrale a țintelor. O contaminare 
semnificativă cu praf sau murdărie poate interfera cu 
calitățile aproape perfecte de reflexie ale panourilor 
și poate chiar genera o semnătură spectrală falsă dacă 
contaminarea este suficient de extinsă. Cea mai bună 
practică a fost menținerea panourilor cât mai curate 
posibil și utilizarea de echipament de protecție.
În cazul panourilor ușor contaminate, acestea au fost 
curățate sub jet de aer uscat sau azot. Nu se recomandă 
utilizarea de aer comprimat care conține freon. 
Panourile puternic contaminate au fost procesate în 
laborator, în scopul restabilirii stării lor originale sau a 
uneia apropiată, folosind apă distilată și hârtie abrazivă 
cu granulația de minim 220-240.
Astfel, se observă faptul că panourile calibrate își pot 
menține proprietățile de reflectanță specificate ca parte 
a compoziției panoului, atât timp cât sunt manipulate 
într-o manieră specifică atât în uz cât și la eventuale 
retușări ale suprafeței. Dacă se decide curățarea 

panourilor, calibrarea poate fi alterată cu ușurință. Acest 
lucru nu reprezintă o preocupare în multe situații uzuale, 
însă dacă este necesară o precizie absolută, trebuie luat 
în considerare curățarea și recalibrarea panoului de 
către producător.
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Abstract
Integration of known reflectance panels in forest monitoring activities by means of terrestrial laser scanning
Geometrical information provided by laser scanner technology has been successfully applied in a large number 
of fields associated with environmental analysis and forestry.
On the other hand, radiometric information, provided by the laser reflectance intensity data and the digital 
cameras, is used less frequently. Despite its demonstrated potential for classification tasks and recognition of 
differences in environmental conditions, there is still a lack of practical implementation.
The current research proposes a methodology for radiometric calibration of intensity values, for applications 
using intensity data. The potential for future use of the resuls stems from the spectral classification methods 
being based on the properties of the reflected radiation from each surface and the fact that each specific patch 
has wavelength dependent reflection characteristics.
Keywords: reflectance intensity; forest monitoring; terrestrial laser scanning; reference value; radiometric 
calibration.
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1. Introducere
Având în vedere tendința mondială de gestionare 
intensivă a pădurilor pentru a satisface cererea de lemn 
din ce în ce mai mare și de a proteja mediul înconjurător, 
aprovizionarea economiei cu masă lemnoasă din întreaga 
lume a suferit modificări semnificative (Zobel 1984, 
Zhang et al. 1997). Aprovizionarea cu lemn provenit din 
păduri naturale a scăzut considerabil în ultima perioadă, 
făcând loc pădurilor cultivate cu scopul de a suplimenta 
necesarul de masa lemnoasă (Zobel 1984).
Molidul (Picea abies (L.) Karst.) este unul dintre cele 
mai importante specii forestiere din Europa, din punct 
de vedere comercial, fiind o specie polivalentă lemnul 
este utilizat pentru o gamă largă de utilități și cu un rol 
ecologic ridicat. Se cultivă ușor, are o productivitate 
ridicată și poate fi folosit în cicluri de producție scurte 
(Marcu 1974). Cu toate acestea molidul are un impact 
economic ridicat (Hannrup et al. 2004), având o gamă 
variată de utilizare a lemnului, de la produse compozite, 
mobilier, tâmplărie până la instrumente muzicale 
(Collardet & Besset 1988).
Începând cu secolul al 19-lea folosirea molidului ca 
specie principală de împădurire (Riou-Nivert 1996), a 
condus la apariția a numeroase probleme catastrofale 
în molidișuri datorate doborâturilor produse de 
vânt, rupturilor de zăpadă și secetei extreme, ce au 
dus la gradații puternice ale gândacilor de scoarță 
la nivel european în ultimul deceniu (Caudullo et al. 
2016, Tomczyk & Bednorz 2019, Krejza et al. 2021). În 
prezent, majoritatea pădurilor de molid din Europa sunt 
monoculturi care au creat locuri propice de dezvoltare 
a ciupercilor Heterobasidium annosus s.l. (putregaiul 

de rădăcină) și Stereum sanguinolentum (putregaiul 
tulpinii) care provoacă pagube semnificative lemnului 
de molid (Ichim 1993, Nilsson et al. 2002, Thor et 
al. 2006, Simionescu et al. 2012). Acestea au un rol 
important în ecosistemele forestiere de molid, atât prin 
răspândire cât și prin efectele asupra calității lemnului 
(Vasiliauskas 1989, Chira et al. 2001, Vlad & Sidor 2011), 
iar prejudiciile aduse volumului de lemn și reducerea 
calității, în urma degradării tulpinilor sunt semnificative 
(Čermák & Strejček 2007). În ultimele decenii s-a încercat 
introducerea de specii forestiere rezistente la uscăciune, 
precum duglasul verde (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 
Franco), laricele (Larix decidua Mill.) ș.a. în arborete de 
molid pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
(Pukall 2019, Zeidler & Borůvka 2018, van Loo & 
Dobrowolska 2019). Este larg răspândită recomandarea 
substituirii monoculturilor de molid cu amestecuri, 
cu zâmbru, larice, brad ș.a. la altitudini mari, cu fag, 
brad, paltin de munte ș.a. în zona montană inferioară 
la mijlocie, respectiv cu pini în stațiuni cu deficit de 
umiditate (Ichim 1993, Bolea et al. 1996, Norma 1/2000, 
Berthelot et al. 2021, Condés et al. 2022).
Stabilitatea arboretelor de molid la acțiunea vântului și 
a zăpezii este în strânsă legătură cu numărul de puieți 
folosiți la schema de plantare și de modul de aplicare 
a lucrărilor de conducere și îngrijire în cadrul acestor 
arborete. Dacă la începutul secolului 21 desimea de 
plantare a fost în jur de 10.000 de puieți la hectar, în 
momentul de față aceasta este mai redusă, lucru ce a 
dus la reducerea costurilor de instalare și la creșterea 
stabilității arboretelor tinere la acțiunea vântului și a 
zăpezii. În unele țări europene desimea de plantare 
folosită în momentul de față nu depășește 2000-2500 de 
puieți la hectar, în țări precum Franța (Changsheng et al. 
1998), Germania (Mäkinen & Hein 2006), Marea Britanie 
(Savill et al. 1997), Austria (Weinfurter 2004).
În țara noastră primele recomandări de plantare 
a molidului au prevăzut ca pe solurile cu bonitate 
superioară să fie plantați 3265 de puieți la hectar (Drăcea 
1923). În zonele cu risc la doborâturi de vânt și rupturi 
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produse de zăpadă cercetările au arătat ca este indicată 
plantare a 1600-2500 de puieți la hectar (Barbu 1982).
Pentru a se putea observa evoluția unei păduri este nevoie 
ca aceasta să fie urmărită din momentul instalării și până 
în momentul recoltării, acest lucru putându-se realiza 
prin crearea de blocuri experimentale de lungă durată. 
Astfel de experimente sunt concepute pentru a putea 
observa mai ușor reacția arborelui la modificările din 
jurul său, stabilitatea, calitatea lemnului și mortalitatea 
arborilor (Pretzsch 2005, Gebhardt et al. 2014, Torres et 
al. 2020). Ca urmare, cunoașterea dinamicii și structurii 
arboretelor prin prisma blocurilor experimentale 
de durată are o multitudine de efecte benefice, din 
punct de vedere științific, pentru domenii de activitate 
specifice mediului (Pretzsch 2005, Eriksson 2006, Neill & 
Puettmann 2013, Gebhardt et al. 2014).
În prezentul articol au fost abordate aspecte specifice de 
cercetare referitoare la dinamica anumitor parametrii 
structurali, într-un arboret de molid instalat folosind 
diferite scheme de plantare, după cum urmează: 
numărul de arbori·ha-1; distribuția numărului de arbori 
pe categorii de diametre; diametrul central al suprafeței 
de bază; înălțimea corespunzătoare diametrului central 
al suprafeței de bază; statisticile de bază ale distribuțiilor 
pentru diametru și înălțime (minim, medie, maxim, 
abaterea standard, asimetria, excesul); calitatea 
arborilor în variantele blocului experimental.

2. Material și metoda de cercetare
2.1 Material de cercetare
Cercetările s-au desfășurat în unitatea amenajistică 90 H, 
Unitatea de producție I Demacușa, Baza Experimentală 
Tomnatic, din județul Suceava. Arboretul are vârsta de 
45 de ani, panta terenului este de 5°, altitudinea de 890 
m. Media anuală a precipitațiilor este de 800 mm, cu 
o temperatură medie de 6°C. Tipul de sol întâlnit este 
districambosol tipic. Arboretul cercetat este încadrat în 
tipul de stațiune „Montan de amestecuri, Bs, brun edafic 
mare cu Asperula – Dentaria” (3333), iar tipul natural 
fundamental de pădure este „Amestec de rășinoase și 
fag cu floră de mull din nordul țării” (1312). Arboretul 
este încadrat în clasa a 2-a de producție (productivitate 
superioară). În cadrul blocului experimental instalat, au 
fost făcute lucrări de împădurire folosind patru scheme 
de plantare: 

 – V1 - 2500 puieți·ha-1;
 – V2 - 3330 puieți·ha-1;
 – V3 - 5000 puieți·ha-1;
 – V4 - 7510 puieți·ha-1.

În cadrul acestui arboret nu au fost efectuate lucrări 
silviculturale, prima intervenție fiind în anul 2021, când 
s-a efectuat o răritură cu o intensitate redusă.

2.2. Metoda de cercetare
Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost efectuate 
inventarieri statistice. Metoda utilizată a fost cea 
corespunzătoare blocului experimental, cu suprafețe 
pătrate și mai multe repetiții. Perimetrul fiecărei 

suprafețe a fost delimitat cu o bandă de vopsea orizontală 
pentru a nu se suprapune suprafețele. Toți arborii din 
cadrul blocului experimental cu diametrul mai mare sau 
egal cu 8 cm au fost inventariați. Pentru fiecare arbore 
au fost măsurate următoarele caracteristici: diametrul 
la înălțimea de 1,3 m pentru arbori sănătoși, iar pentru 
arborii care prezentau răni provocate de cervide 
diametrul s-a măsurat la înălțimea de 2 m. Înălțimea 
totală a arborelui și înălțimea elagată au fost măsurate 
cu aparatul Vertex IV.
Prelucrarea statistică a datelor de teren a fost efectuată 
pentru fiecare variantă de plantare și au fost evidențiate 
următoarele aspecte specifice: numărul de arbori·ha-1, 
ajustarea distribuției experimentale caracteristică 
numărului de arbori pe categorii de diametre (folosind 
distribuția teoretică Pearson de tip Beta); diametrul 
central al suprafeței de bază, înălțimea corespunzătoare 
diametrului central al suprafeței de bază. Au mai fost 
avut în vedere: coeficientul de zveltețe caracteristic 
arborelui mediu, analiza calității arborilor în funcție de 
schema de plantare, prezentarea dinamicii temporale 
a unor parametrii statistici generali (media aritmetică, 
abaterea standard, coeficientul de variație, asimetria, 
excesul, minimul și maximul).

3. Rezultate și discuții
3.1. Dinamica unor parametrilor structurali  
în intervalul 1977-2019
Numărul de arbori/ha. Valorile corespunzătoare 
acestora au evoluat diferit funcție de varianta de lucru 
considerată (Tab. 1). Din punct de vedere al numărului 
de arbori la hectar se constată că toate variantele au fost 
afectate semnificativ de acțiunea nefavorabilă a zăpezii, 
în principal și a vântului. Au fost eliminați, până la vârsta 
de 24 ani, 3,7 % din numărul inițial de arbori (V1), 8,8 % 
(V2), 37,7 % (V3), 37,0 % (V4).
Raportând datele actuale, la vârsta arboretului de 42 
ani, la datele inițiale (1977) se observă faptul că au fost 
eliminați un procent de 43,8% din numărul inițial de 
arbori (V1), 54,1 % (V2), 70,5% (V3), 79,2% (V4). Cel mai 
puternic au fost afectate variantele cu un număr mare 
de arbori·ha-1 folosiți inițial la plantare (V3 și V4). Se 
constată faptul că, în cazul când nu au fost efectuate 
lucrări de îngrijire în arborete de molid, diferențele 
dintre numărul de arbori·ha-1, la vârsta de 40-45 de ani, 
nu sunt semnificative indiferent de numărul de puieți 
folosit la plantare.
Distribuția numărului de arbori pe categorii de diametre 
reflectă structura arboretelor în plan orizontal și 
caracterizează raporturile de competiție (în cazul de 
față intraspecifică) ca efect al poziției pe care o ocupă 
arborii în arboret, în urma folosirii diferitelor scheme 
de plantare. Pentru variantele blocului experimental 
analizate, distribuția numărului de arbori pe categorii 
de diametre este tipică arboretelor relativ echiene, 
fapt confirmat și în urma stabilirii vârstei arborilor 
componenți pe baza carotelor de creștere.
S-a constatat, din punct de vedere statistic, faptul 
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că în toate situațiile, cea mai bună apropiere între 
distribuțiile experimentale și cele teoretice s-a realizat 
aplicând funcția de repartiție Pearson tip Beta (Fig. 1.). 
Pentru toate cazurile analizate valoarea experimentală 
statistică χ2 a fost mai mică decât cea teoretică pentru o 
probabilitate de transgresiune α < 0,05 (χ2

experimental < χ2
0,05). 

Având în vedere faptul că în acest bloc experimental nu 
au fost efectuate lucrări de îngrijire, schema de plantare 
influențează diminuarea procentuală a numărului de 
arbori·ha-1 care la rândul ei se repercutează semnificativ 
și asupra valorii celorlalți parametrilor structurali 
analizați, iar în final asupra productivității specifice.
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Fig. 1. Dinamica distribuției numărului de arbori pe categorii de 
diametre în intervalul 2001 – 2019

Pentru blocul experimental ce a folosit diferite variante 
de plantare, în cazul când nu au fost efectuate lucrări de 
îngrijire, se constată faptul ca alura distribuțiilor teoretice 
folosite pentru ajustarea distribuțiilor experimentale are 
aproximativ aceeași amplitudine pentru toate variantele 
de studiu. Așadar, dezvoltarea arboretelor în care nu 
sunt parcurse cu lucrări de îngrijire și conducere cu 
vârsta de 45 ani, acestea să prezinte aproximativ aceeași 
distribuție a arborilor pe categorii de diametre indiferent 
de numărul de puieți folosiți la plantare.
Diametru. Evoluția specifică înregistrată de diametrul 
central al suprafeței de bază (dGM) în intervalul 2001-
2019 s-a făcut pe fondul reducerii corespunzătoare a 
numărului de arbori și a dinamicii distribuției numărului 
de arbori pe categorii de diametre, din cadrul variantelor 
experimentale studiate (Tab. 1).
Astfel acesta are, pentru varianta V1, valori cuprinse 
între 16,4 cm (anul 2001) și 25,8 cm (anul 2019), iar 
pentru varianta V4 valorile dGM sunt cuprinse între 13,0 
cm (anul 2001) și 22,9 cm (2019). La nivelul anului 2001 
(24 ani) diferența în plus, dintre variantele de plantare, 
în ceea ce privește diametrul central al suprafeței de 
bază se prezenta astfel: 5,5% între V1 și V2, 9,1% între 
V1 și V3, respectiv 20,7% între V1 și V4. Referitor la anul 
2019 diferența specificată a devenit: 0,4% intre V1 și V2, 
3,1% între V1 și V3, respectiv 11,2% între V1 și V4.
Atunci când se folosesc variante cu un număr redus de 
arbori la hectar, diametrul arborilor este mai mare, spre 
deosebire de variantele care folosesc un număr mare de 

arbori la hectar la nivelul anului 2001.
La nivelul anului 2019 se constată aceeași tendință, 
numai că diferă proporția cu care se măresc diametrele.
Comparând valorile specifice anilor 2019 și 2001 se 
înregistrează o creștere de 36,4% în intervalul specificat 
pentru varianta V1, 40,0% pentru varianta V2, 40,4% pentru 
varianta V3, respectiv 43,2% pentru varianta V4 (Tab. 1).
Tab. 1. Dinamica parametrilor structurali în blocul experimental 

analizat în intervalul 1977-2019

Varianta
(puieti·ha-1) An Vârsta

(ani)
N

(buc.)
dgM 
(cm)

hgM
(m) %

2500
1977 2500
2001 24 2408 16,4 13,7 3,7
2019 42 1406 25,8 25,5 43,8

3330
1977 3333
2001 24 3040 15,5 14,4 8,8
2019 42 1529 25,7 26,2 54,1

5000
1977 5000
2001 24 3114 14,9 14,5 37,7
2019 42 1473 25,0 25,4 70,5

7510
1977 7510
2001 24 4731 13,0 13,8 37,0
2019 42 1560 22,9 24,3 79,2

An: Anul inventarierii; dGM: diametrul central al suprafeței de bază; hgM: 
înălțimea corespunzătoare dgM; %: procentul arborilor eliminați

Înălțime. Efectul vântului și al zăpezii asupra 
parametrilor biometrici determinați, a fost constatat și 
asupra înălțimii corespunzătoare diametrului central 
al suprafeței de bază (hgM), ce a evoluat, funcție de clasa 
pozițională a arborilor afectați de acțiunile factorilor 
specificați. Astfel aceasta are valori cuprinse între 13,7 m 
(anul 2001) și 25,5 m (anul 2019), pentru varianta V1, între 
14,4 m (anul 2001) și 26,2 m (anul 2019) pentru varianta 
V2 La nivelul anului 2001 (24 ani) diferența în plus, dintre 
variantele de plantare, în ceea ce privește înălțimea 
corespunzătoare diametrului central al suprafeței de 
bază se prezenta astfel: 5,1% între V2 și V1, 5,8% între V3 
și V1, respectiv 1,0% între V4 și V1. Referitor la anul 2019 
diferența specificată a devenit 2,7% intre V2 și V1, 0,4% 
între V3 și V1, respectiv 4,7% între V4 și V1.
Și în cazul înălțimii corespunzătoare diametrului central 
al suprafeței de bază pentru anul 2001, variantele care 
folosesc un număr mai mic de arbori (2500, 3330) la 
plantare sunt mai potrivite pentru a fi folosite.
La nivelul anului 2019, se constată superioritatea 
variantelor care folosesc un număr mai mare de arbori 
la plantare (7510).
Comparând valorile specifice anilor 2019 și 2001 se 
înregistrează o creștere de 46,2% în intervalul specificat 
pentru varianta V1, 45,0% pentru varianta V2, 42,9% 
pentru varianta V3, respectiv 43,2% pentru varianta V4.
Parametri statistici. Statisticile de bază ale distribuțiilor 
au fost folosite pentru a studia efectul factorilor 
perturbatori în relație cu numărul de puieți folosiți la 
plantare, în arborete pure de molid, asupra dinamicii 
temporale a unor parametrii statistici (Tab. 2).
Diametrul mediu variază între valorile 19,6±6,0 cm (V4) 
și 22,1±6,3 cm (V1 și V2). Variabilitatea este în general 
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scăzută pentru V1 și V2, în timp ce pentru V3 și V4 este 
ridicată indicată de un interval al valorilor coeficientului 
de variație cuprins între 28,4% (V1) și 30,6% (V3).
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 și competiției 
intraspecifice. Ca urmare asimetria este de dreapta 
(negativă) pentru toate variantele analizate.
În ceea ce privește excesul valoarea acestuia indică excesul 
negativ al curbei. Diametrul minim variază între 6,3 cm 
(V4) și 9,4 cm (V2), în timp ce diametrul maxim are valori 
cuprinse între 40,2 cm (V2) și 41,1 cm (V3 și V4) (Tab. 2).
Înălțimea medie are valori cuprinse între 23,5±3,5 m 
(V4) și 25,2±2,7 m (V1). Variabilitatea populației este în 
general scăzută pentru toate variantele studiate, indicată 
de un interval al valorilor coeficientului de variație 
cuprins între 10,7% (V1) și 15,0% (V4). Asimetria este 
de stânga (pozitivă) pentru toate variantele analizate. În 
ceea ce privește excesul valoarea acestuia indică excesul 
pozitiv al curbei. Înălțimea minimă variază între 13,7 
m (V4) și 17,6 m (V1), în timp ce înălțimea maximă are 
valori cuprinse între 30,7 m (V1) și 33,6 m (V4) (Tab. 2).

Tab. 2. Parametrii statistici generali ( media, s - abaterea 
standard, cv% - coeficientul de variație, excesul asimetria, minim, 

maxim) în blocul experimental analizat, la nivelul anului 2019

Varianta Parametrii statistici
Anul 2019

diametru înălțime

V1

22.1 25.0

s 6.3 2.7
cv (%) 28.4 10.7

excesul -0.4 0.1
asimetria 0.2 -0.4

min 9.0 17.6
max 40.4 30.7

V2

22.1 25.2

s 6.3 2.9
cv (%) 28.5 11.6

excesul -0.5 0.1
asimetria 0.3 -0.6

min 9.4 17.0
max 40.2 31.1

V3

21.1 24.4

s 6.5 3.0
cv (%) 30.6 12.1

excesul -0.4 -0.1
asimetria 0.4 -0.3

min 6.5 17.0
max 41.1 31.1

V4

19.6 23.5

s 6.0 3.5
cv (%) 30.5 15.0

excesul -0.3 0.3
asimetria 0.3 -0.1

min 6.3 13.7
max 41.1 33.6

3.2. Parametrii de stabilitate în arborete de molid 
instalate folosind diferite scheme de plantare
Analiza coeficientului de zveltețe mediu caracteristic 
arborelui mediu al suprafeței de bază (hg/dg), pentru 
variantele componente ale blocului experimental 
analizat, indică faptul că este vorba despre o 
vulnerabilitate ridicată a tuturor variantelor la acțiunea 
vântului și zăpezii (hg/dg>100). Coeficientul de zveltețe 
mediu caracteristic diametrului central al suprafeței de 
bază arată o vulnerabilitate ridicată pentru variantele 
V2 și V4 (hgM/dgM>100) și o vulnerabilitate medie pentru 
variantele V1 și V3 (hgM/dgM = 80-100) (Fig. 2).
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Fig. 2. Valorile comparative ale coeficientului de zveltețe mediu 
caracteristic arborelui mediu al suprafeței de bază, respectiv 

caracteristic arborelui mediu al diametrului central al suprafeței 
de bază în blocul experimental analizat

În variantele cercetate, analiza relației dintre diametru 
și coeficientul de zveltețe, în relație cu domeniile de 
vulnerabilitate, arată că pe măsură ce crește diametrul, 
coeficientul de zveltețe scade conform cu regresia de 
tipul y = axb, în care y reprezintă coeficientul de zveltețe, 
iar x diametrul (Fig. 3).
Relația dintre diametru și coeficientul de zveltețe, 
în relație cu domeniile de vulnerabilitate, a permis 
cuantificarea repartiției numărului de arbori (%) pe 
domenii de vulnerabilitate în relație cu varianta de 
plantare folosită (Tab. 3).
Domeniul cu foarte vulnerabil (h/d > 100) este cel mai 
bine reprezentat în cadrul blocului experimental 
analizat. Valorile corespunzătoare variază între 69% (V1) 
și 81% (V4).

Tab.3. Repartizarea numărului de arbori (%) pe domenii de 
vulnerabilitate în blocul experimental analizat

Varianta de 
plantare

Număr de arbori (%) pe domenii de vulnerabilitate
Vulnerabilitate redusă

(h/d < 80)
Vulnerabil

(h/d = 80-100)
Foarte vulnerabil

(h/d > 100)

V1 3 28 69

V2 2 23 75

V3 2 21 77

V4 1 18 81



Anul XXVII | Nr. 50 | 2022

39

Ca o regulă generală se observă faptul că odată cu 
creșterea numărului de puieți folosiți la plantare, arborii 
sunt foarte expuși la acțiunea nefavorabilă a zăpezii și a 
vântului.
Domeniul vulnerabil (h/d = 80-100) este caracterizat 
prin următoarele valori extreme: 28% (V1) și 18% (V4). 
Domeniul cu vulnerabilitate redusă (h/d < 80) este cel 
mai slab reprezentat și are valori ce oscilează între 3% 
(V1) și 1% (V4) (Tab 3).
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Fig. 3. Relația dintre diametru și coeficientul de zveltețe, raportat 
la domeniile de vulnerabilitate

Stabilitatea arborilor este condiționată, în mare măsură 
și de caracteristicile coroanei. În cazul vegetației 
forestiere presiunea zăpezii și a vântului acționează 
asupra coroanei arborilor care transmit trunchiului 
și rădăcinilor sarcinile corespunzătoare. De aceea 
un rol de primă importanță îl are mărimea, forma și 
penetrabilitatea coroanelor.
Analiza relației dintre diametru și lungimea relativă a 
coroanei (%), ținând cont de variantele de plantare, arată 
că pe măsură ce crește diametrul, lungimea relativă a 
coroanei crește conform cu o regresie liniară de tipul y = 
ax + b, în care y reprezintă lungimea relativă a coroanei 
(%), iar x diametrul (Fig. 4).
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Fig. 4. Relația dintre diametru și lungimea relativă a coroanei 
(%), în funcție de variantele de plantare în blocul experimental 

analizat

Din punct de vedere calitativ, pe teren au fost identificați 
arbori cu putregai de trunchi (ca urmare a rănilor produse 
de cervide), arbori cu răni produse prin exploatare, arbori 
cu vârful rupt precum și arbori cu rupturi de trunchi. În 
blocul experimental analizat, arborii cu putregai de trunchi 
au o frecvență cuprinsă între 13% (V2) și 24% (V4). Rănile 
produse prin exploatare afectează un număr de arbori a 
căror proporție este cuprinsă între 28% (V4) și 33% (V2). 
Arborii cu vârful rupt însumează 1% din total, pentru toate 
variantele analizate. Arborii cu rupturi de trunchi sunt 
nesemnificativi din punct de vedere a proporției ocupate, 
fiind prezenți la variantele de lucru V2 și V3.

4. Discuții
În ultimele decenii există tendința mondială de a efectua 
plantațiile de molid, iar ulterior de a conduce arboretele, 
la desimi mai mici, pentru a preveni pagubele cauzate 
de vânt, secetă și gândaci de scoarță (Ichim 1993, Bolea 
et al. 1996, Chmura et al. 2021). Există numeroase studii 
ce fac referire la densitatea arboretelor asupra creșterii 
și productivității care se bazează pe comparația între 
același bloc experimental înainte și după executarea 
lucrărilor de îngrijire, în special al răriturilor ((Rytter 
1995, Plauborg 2004, Forrester et al. 2013, Trouvé 
et al. 2015). În plantații de pin roşu (Pinus resinosa) 
densitatea arboretelor este modelată pentru a stimula 

productivitatea și calitatea lemnului (Yang et al. 1986, 
Ballard & Long 1988). În fazele avansate de dezvoltare a 
arborilor, densitatea ridicată a arboretului poate provoca 
concurență pentru resurse, reducerea creșterii anumitor 
arbori sau chiar moartea acestora, ducând la eliminarea 
naturală la nivelul arboretului (Uhls et al. 2015)
Pshenichnikova (2001, 2011, 2018) a creat plantații 
experimentale de conifere - molid siberian (Picea obovata), 
larice (Larix decidua) și molid (Picea abies) - în Siberia, 
folosind 18 scheme de plantare care au arătat posibilitatea 
de a estima în mod fiabil contribuția densității inițiale 
de plantare și a densității arboretului actual la dinamica 
creșterii radiale și a structurii lemnului, precum și 
răspunsul acestora la fluctuațiile climatice.
Arborii din cadrul arboretelor mai dense au un diametru 
mai mic, un sistem radicelar slab dezvoltat și dimensiuni 
ale coroanei mai mari în raport cu înălțimea datorită 
competiției pentru lumină (del Rio et al. 2019). Acest lucru 
face ca arborii să fie mai vulnerabili la stresul mecanic 
cauzat de vânt și zăpadă și duce la pierderi periodice, mai 
degrabă decât la eliminarea naturală treptată. Aplicarea 
rară și cu o intensitate puternică a lucrărilor de îngrijire 
și conducere, în cadrul arboretelor, a condus la fluctuații 
importante ale creșterii - creșterea a fost favorizată de 
diversitatea structurală ridicată din vecinătatea fiecărui 
molid, iar molizii cu creșteri mai mari sunt mai sensibili 
la condițiile climatice extreme (secetă, vânt) (Schmied et 
al. 2022).
Creșterea volumului și densitatea arboretului este 
dinamică și se schimbă pe parcursul unei rotații în cadrul 
unei plantații de molid (Allen et al. 2021), iar creșterea 
netă a volumului a fost maximizată la o suprafața de 
bază de 43 m2. Aplicarea răriturilor a condus la o la o 
rezistență mai scăzută a molidului la secetele severe 
(Bottero et al. 2021). Există unele studii ale unei varietăți 
de populații de specii unice care au arătat o relație între 
numărul maxim de indivizi care pot ocupa un arboret 
și dimensiunea medie a indivizilor (Smith et al. 1997). 
Rezultatele unui studiu de modelare care examinează 
creșterea volumului brut și net al plantațiilor de molid 
care au fost parcurse cu lucrări și cele care nu au fost 
parcurse sugerează modele diferite de densitate absolută 
de creștere între cele două tipuri de creștere a volumului 
(Allen et al. 2021).
Cercetările noastre arată că atunci când desimea 
arboretelor este mai mică diametrul și înălțimea 
arborilor este mai mare spre deosebire de variantele 
care folosesc un număr mare de arbori la hectar pentru 
arborete cu vârsta de 45 de ani.

5. Concluzii
Prin intermediul lucrărilor silviculturale și al concurenței 
între arbori au fost eliminați un număr de arbori direct 
corelat cu desimea de plantare, acesta variind de la 44% 
la schema de plantare de 2500 de puieți/ha (V1) la 79% la 
schema de plantare de 7500 puieți/ha (V4). Cu cât numărul 
de arbori folosiți în schema de plantare este mai mic, scad 
și costurile de instalare și conducere a arboretelor.
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S-a constatat statistic, că în toate situațiile cea mai bună 
apropiere între distribuțiile experimentale și cele teoretice 
s-a realizat aplicând funcția de repartiție Pearson tip Beta.
Diametrul mediu variază între valorile 19,6±6,0 cm 
(V4) și 22,1±6,3 cm (V1 și V2), iar înălțimea medie are 
valori cuprinse între 23,5±3,5 m (V4) și 25,2±2,7 m (V1). 
Desimea plantației a influențat indirect creșterea în 
diametru și direct creșterea în înălțime.
Prin folosirea unei scheme de plantare cu un număr 
mare de puieți la hectar, riscul producerii doborâturilor 
de vânt în arboretele de molid (ajunse la vârste de 24-
42 ani) este mai ridicat, datorită diminuării stabilității și 
implicit a caracteristicilor structurale.
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Abstract
Dynamics of some structural parameters in a Norway spruce stand installed using different planting schemes
Norway spruce is one of the most important wood species in Europe. Wood from Norway spruce is used for a 
wide range of uses, has a big economic importance and also has competitive growth rates. The research material 
is based on an experimental block with four planting variants, V1-2500 saplings·ha-1; V2-3330 saplings·ha-1; V3-
5000 saplings·ha-1; V4-7510 saplings·ha-1. The research aspects were: the dynamics of the number of trees·ha-1 
in the range 1977-2019; the distribution of the number of trees by diameter categories; the central diameter 
of the base surface; the height corresponding to the central diameter of the base surface; the basic statistics 
of the distributions (minimum, average, maximum, standard deviation, asymmetry, excess); quality of trees in 
experimental block variants. Regarding the number of trees per hectare, 43.8% of the initial number of trees 
(V1), 54.1% (V2), 70.5% (V3), 79.2% (V4) were eliminated. It was statistically found that in all situations the best 
approximation between experimental and theoretical distributions was achieved by applying the Pearson Beta 
distribution function.
The average diameter of the variants studied varies between 19.6±6.0 cm (V4) and 22.1±6.3 cm (V1 and V2) and 
the average height ranges from 23.5±3.5 m (V4) to 25.2±2.7 m (V1). Population variability in relation to height 
is generally low for all variants studied, indicated by a range of coefficient of variation between 10.7% (V1) and 
15.0% (V4). As for the relative length of the crown (%), it has values specific to the planting variant analyzed. 
Thus, its value is between 28.5% (V4) and 32.5% (V1). The average of stability index characteristic of the average 
tree of the base area (hg/dg), for the component variants of the experimental block analyzed, indicates that all 
variants are highly vulnerable to the action of snow and wind (hg/dg > 100). From a qualitative point of view, trees 
with trunk rot (as a result of deer wounds) with a frequency between 13% (V2) and 24% (V4) were identified, trees 
with operational injuries are affected at a rate of 28% (V4), 33% (V2), broken-tip trees as well as trees with trunk 
breaks are insignificant in terms of the occupied proportion.
Keywords: Norway spruce, planting scheme, structure, wood quality.
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1. Introducere
În silvicultura românească este promovată, pe scară largă, 
regenerarea naturală a arboretelor. Regenerarea artificială 
este aplicată doar pentru împădurirea terenurilor goale 
(terenuri degradate, agricole etc.), pentru regenerarea 
arboretelor de molid, de plop și salcie, pentru substituirea 
arboretelor derivate, respectiv pentru completarea regenerării 
naturale (Norma 1/2000, Norma 7/2000). În aceste cazuri se 
impune efectuarea de împăduriri (pe toată suprafața sau 
pentru completarea regenerării naturale) (Norma 1/2000).
Completarea regenerării naturale este necesară în 
special pentru speciile de cvercinee, care fructifică 
foarte rar, mai ales în contextul climatului secetos, a 
defolierilor frecvente și a acțiunii factorilor vătămători 
ai fructificației (Nețoiu et al. 2000, Nică et al. 2009, 
Simionescu et al. 2010, Tenow et al. 2012, Șimonca et al. 
2017, Tomescu et al. 2018, Grigoraș 2019).
Realizarea acestor lucrări de împădurire, în actualele 
condiții climatice, presupune producerea de material 
săditor sănătos și sigur. Acest deziderat poate fi atins 
prin aplicarea unor metode și tehnologii moderne, 
de producere a puieților, precum și de prevenție și 
combatere a agenților patogeni specifici culturilor 
silvice din solarii și pepiniere (Norma 1/2000, Norma 
6/2000, Tăut 2000, Chira et al. 2003).
În contextul actual al politicii internaționale de protecție 
a mediului, o gamă largă de produse chimice destinate 
controlului și combaterii diferiților agenți patogeni din 
culturile silvice au fost retrase, datorită remanenței 
substanțelor în sol (ANPM 2019), sau au fost restricționate 
de regulile de certificare a pădurilor (FSC 2019). Din 
această cauză, pentru ca agenții patogeni periculoși să 
poată fi ținuți sub control, este necesară testarea unor 
noi produse, omologate în domeniul agricol și extinderea 
omologării acestora pentru controlul bolilor din domeniul 

silvic (Bobeș 1983, Calvo et al. 2014, Buras et al. 2018).
Făinarea stejarilor, provocată de Erysiphe alphitoides 
sensu lato este o boală foarte răspândită în ecosistemele 
forestiere din toată lumea. E. alphitoides a apărut în 
vestul Europei (cca. 1907), extinzându-se, apoi, rapid, 
în toată lumea (Desprez-Loustau et al. 2019). Originea 
patogenului este în zona tropicală, Oïdium mangiferae, ce 
produce făinarea frunzelor de mango, dovedindu-se a fi 
conspecific cu E. amphitoides (Mougou et al. 2008).

2. Material și metodă
Loc. Pentru atingerea obiectivului propus, s-au amplasat 
blocuri experimentale, în:

 – pepiniera Sărata, Ocolul Silvic Bistrița, Direcția Silvică 
Bistrița (Fig. 1);

 – pepiniera Rîtul de Jos, din cadrul Ocolului Silvic 
Livada, Direcția Silvică Satu Mare (Fig. 2).

Fig. 1. Blocul experimental Pepiniera Sărata
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Fig. 2. Blocul experimental Pepiniera Rîtu de jos

Materiale. Cele două suprafețe experimentale au 
cuprins culturi de puieți de gorun (de 1 an), în care s-au 
făcut tratamente cu două fungicide, având substanțele 
active proquinazid 20% și azoxistrobin 200g/l + difeconazol 
125g/l.
Metoda. Blocurile experimentale au cuprins șase 
variante de tratament și un martor netratat, în trei 
repetiții (Tab. 1), după cum urmează:

 – V1 - proquinazid 20%, 0,112 ml / 0,5 l apă;
 – V2 - azoxistrobin 200 g/l + difeconazol 125 g/l, 0,5 ml / 

0,5 l apă;
 – V3 - proquinazid 20%, 0,084 ml / 0,5 l apă;
 – V4 - azoxistrobin 200 g/l + difeconazol 125 g/l, 0,375 ml 

/ 0,5 l apă;
 – V5 - proquinazid 20%, 0,141 ml / 0,5 l apă;
 – V6 - azoxistrobin 200 g/l + difeconazol 125 g/l, 0,625 ml 

/ 0,5 l apă;
 – V7 - martor, netratat.
Tab. 1. Dispunerea variantelor de tratament în cadrul repetițiilor

R1 R2 R3
V1 V3 V4
V2 V5 V7 Martor
V3 V6 V1
V4 V7 Martor V6
V5 V1 V2
V6 V4 V5

V7 Martor V2 V3

S-au aplicat câte 3 tratamente (în 11 iunie, 2 iulie și 25 
iulie în pep. Sărata, respectiv în 9 iunie, 7 iulie și 4 august 

în pepiniera Rîtul de Jos), iar în cursul celei de-a doua 
jumătăți a lunii august s-a reanalizat situația existentă 
la nivelul blocului experimental pentru stabilirea atât a 
gradului de atac în acel moment cât și pentru stabilirea 
eficacității tratamentelor aplicate.
Înainte de primul tratament, cât și după finalizarea celui 
de-al treilea, s-au făcut observații privind numărul de 
puieți afectați, pe patru clase de atac, respectiv neatacați 
(NA), slab atacați (SA), mediu atacați (MA), respectiv 
puternic atacați (PA).
Pe baza acestor informații s-au calculat:

 – frecvența (F) după relația:
F = nx100/N,

 – intensitatea (I) atacului, conform formulei
I = Σ(ixf)/n,

în care:
i: suprafața atacată (%);
f: numărul de cazuri cu atac la fiecare notă;
n: numărul total de cazuri cu atac.
-gradul de atac (GA):

                                               ,
unde:
n: gradul de infecție stabilit după o anumită scală;
v: numărul de indivizi din categoria respectivă;
N: numărul total de clase;
V: numărul total de indivizi.
După calcularea gradelor de atac și a frecvenței, s-a 
calculat eficacitatea (E), conform relației:

E = 1 - (Gav/GAMt) x 100,
unde
E: eficacitatea;
Gav: grad de atac la varianta tratată;
GAMt: grad de atac la martor netratat.
Evaluarea eficacității în experiențele amplasate pentru 
combaterea făinării, s-a făcut utilizând formula Abbot:

E(%)=100-Z, ,
unde
E: eficacitatea;
GAv(m): gradul de atac, în variantele tratate, respectiv 
martor;
F: frecvența atacului (%);
I: intensitatea atacului, cu valori de la 1-5, după cum 
urmează: 1 – pete mici de la 1-6 mm izolate pe frunze; 2 – 
pete mari și izolate pe frunze, acoperind până la 25% din 
suprafața lor; 3 – pete mari confluente care acoperă până 
la 75% din suprafața lujerului, pete pe lujeri; 4 – acoperă 
frunzele în totalitate și încep să se deformeze, făinare la 
extremitățile lujerilor; 5 – uscare prematură a frunzelor 
și vârfului lujerilor;
GA: gradul de atac;
Z: raportul dintre gradul de atac în variantele tratate și 
martor (Chira et al. 2003, Albrectsen 2012).
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3. Rezultate
3.1. Pepiniera Sărata
La data de 11 iunie 2021, înainte de aplicarea primului 
tratament, puieții erau majoritar neatacați în toate 
variantele (între 89,8% și 93,7%), gradul de atac având 
valori foarte apropiate, între 2,2 și 4,9% (Tab. 2).
Tab. 2. Gradul de atac înainte de aplicarea tratamentelor în pep. Sărata

R V Np
Intensitatea atacului GA

NA SA MA PA
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

1

1 58 54 93,10 3 5,17 1 1,72 0 0,00 2,87
2 95 86 90,53 6 6,32 2 2,11 1 1,05 4,56
3 80 76 95,00 4 5,00 0 0,00 0 0,00 1,67
4 77 69 89,61 4 5,19 4 5,19 0 0,00 5,19
5 83 74 89,16 6 7,23 3 3,61 0 0,00 4,82
6 80 74 92,50 4 5,00 2 2,50 0 0,00 3,33
7 67 58 86,57 4 5,97 4 5,97 1 1,49 7,46

2

1 84 72 85,71 7 8,33 4 4,76 1 1,19 7,14
2 70 68 97,14 1 1,43 1 1,43 0 0,00 1,43
3 90 82 91,11 4 4,44 4 4,44 0 0,00 4,44
4 76 67 88,16 7 9,21 1 1,32 1 1,32 4,76
5 64 56 87,50 3 4,69 3 4,69 2 3,13 7,81
6 72 67 93,06 1 1,39 3 4,17 1 1,39 4,63
7 70 64 91,43 4 5,71 2 2,86 0 0,00 3,81

3

1 74 69 93,24 3 4,05 2 2,70 0 0,00 3,15
2 62 55 88,71 6 9,68 0 0,00 1 1,61 4,84
3 78 74 94,87 1 1,28 3 3,85 0 0,00 2,99
4 72 66 91,67 4 5,56 1 1,39 1 1,39 4,17
5 81 77 95,06 0 0,00 4 4,94 0 0,00 3,29
6 81 75 92,59 4 4,94 2 2,47 0 0,00 3,29
7 75 70 93,33 3 4,00 1 1,33 1 1,33 3,56

M

1 72 65 90,69 4 5,85 2 3,06 0 0,40 4,32
2 76 71 92,13 3 5,81 1 1,18 1 0,89 3,08
3 83 77 93,66 3 3,58 2 2,76 0 0,00 3,09
4 75 72 89,81 1 6,65 1 2,63 1 0,90 2,22
5 76 70 90,57 2 3,97 3 4,41 1 0,00 4,68
6 78 73 92,72 3 3,78 1 3,05 0 0,00 2,58
7 71 64 90,44 4 5,23 2 3,39 1 0,94 4,87

M: media; Np: Nr. total puieți; Intensitate: NA-puieți neatacați, SA-slab atacați, 
MA- mediu atacați, PA-puternic atacați; GA: grad de atac

Tab. 3. Gradul de atac după aplicarea tratamentelor în pep. Sărata

R V Np
Intensitatea atacului GA E

NA SA MA PA
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

1

1 58 48 82,76 7 12,07 2 3,45 1 1,72 8,05 57,44

2 95 85 89,47 5 5,26 4 4,21 1 1,05 5,61 70,30

3 80 65 81,25 8 10,00 5 6,25 2 2,50 10,00 47,11

4 77 63 81,82 8 10,39 4 5,19 2 2,60 9,52 49,62

5 83 68 81,93 9 10,84 5 6,02 1 1,20 8,84 53,27

6 80 71 88,75 6 7,50 3 3,75 0 0,00 5,00 73,55

7 67 44 65,67 12 17,91 7 10,45 4 5,97 18,91 -

2

1 84 66 78,57 10 11,90 5 5,95 3 3,57 11,51 38,03

2 70 60 85,71 6 8,57 3 4,29 1 1,43 7,14 61,54

3 90 73 81,11 11 12,22 4 4,44 2 2,22 9,26 50,14

4 76 63 82,89 8 10,53 3 3,95 2 2,63 8,77 52,77

5 64 54 84,38 4 6,25 4 6,25 2 3,13 9,38 49,52

6 72 62 86,11 6 8,33 2 2,78 2 2,78 7,41 60,11

7 70 45 64,29 14 20,00 8 11,43 3 4,29 18,57 -

R V Np
Intensitatea atacului GA E

NA SA MA PA
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

3

1 74 61 82,43 7 9,46 4 5,41 2 2,70 9,46 45,43
2 62 52 83,87 6 9,68 2 3,23 2 3,23 8,60 50,37
3 78 72 92,31 1 1,28 3 3,85 2 2,56 5,56 67,95
4 72 61 84,72 7 9,72 3 4,17 1 1,39 7,41 57,26
5 81 69 85,19 6 7,41 6 7,41 0 0,00 7,41 57,26
6 81 69 85,19 8 9,88 3 3,70 1 1,23 7,00 59,64
7 75 52 69,33 11 14,67 8 10,67 4 5,33 17,33  -

M

1 72 58 81,02 8 11,11 4 5,09 2 2,78 9,67 46,97
2 76 66 86,78 6 7,49 3 3,96 1 1,76 7,12 60,74
3 83 70 84,68 7 8,06 4 4,84 2 2,42 8,27 55,07
4 75 62 83,11 8 10,22 3 4,44 2 2,22 8,57 53,22
5 76 64 83,77 6 8,33 5 6,58 1 1,32 8,54 53,35
6 78 67 86,70 7 8,58 3 3,43 1 1,29 6,47 64,44
7 71 47 66,51 12 17,45 8 10,85 4 5,19 18,24 -

M: media; Np: Nr. total puieți; Intensitate: NA-puieți neatacați, SA-slab atacați, 
MA- mediu atacați, PA-puternic atacați; GA: grad de atac; E: eficacitate

După aplicarea celor 3 tratamente (cu cele 2 fungicide, câte 
3 concentrații pentru fiecare), toate variantele de tratament 
au avut cu cca. 14-21% mai mulți puieți neatacați. Gradul 
de atac a fost cuprins între 6,5-9,7% pentru variantele 
tratate și 18,2% pentru martorul netratat (Tab. 3).

Fig. 3. Puieți mediu atacați (Pepiniera Sărata)

Fig. 4. Puieți slab atacați (Pepiniera Sărata)
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Diferențele consemnate în privința gradului de atac între 
variantele de tratament și varianta martor sunt distinct 
semnificative (Tab. 4)

Tab. 4. Test F pentru stabilirea semnificației diferențelor între 
gradele de atac din variantele experimentale

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

r1 8,05 5,61 10,00 9,52 8,84 5,00 18,91

r2 11,51 7,14 9,26 8,77 9,38 7,41 18,57

r3 9,46 8,60 5,56 7,41 7,41 7,00 17,33

sum 29,01 21,36 24,81 25,70 25,62 19,40 54,81

med 9,67 7,12 8,27 8,57 8,54 6,47 18,27

c 1013,82 GL var Fcalc F0,5 F0,1

q SPAt 1220,88 20,00 61,04

89,79 3,11 5,06qt SPavar 1189,96 6,00 198,33
qe SPArep 30,92 14,00 2,21

var: varianța

Tab. 5. Testul F pentru stabilirea semnificației diferențelor între 
eficacitatea tratamentelor din variantele experimentale

v1 v2 v3 v4 v5 v6
r1 57,44 70,30 47,11 49,62 53,27 73,55
r2 38,03 61,54 50,14 52,77 49,52 60,11
r3 45,43 50,37 67,95 57,26 57,26 59,64

sum 140,90 182,22 165,20 159,66 160,05 193,31
med 46,97 60,74 55,07 53,22 53,35 64,44

c 55702,80 GL var Fcalc F0,5 F0,1

q SPAt 1399,39 17,00 82,32

1,65 3,11 5,06qt SPavar 570,02 5,00 114,00
qe SPArep 829,38 12,00 69,11

var: varianța

Nu s-au constatat diferențe asigurate statistic între eficacitatea 
celor 6 variante de tratament (Tab. 5), dar produsul bazat 
pe amestec de azoxistrobin și difeconazol a avut o eficacitate 
sporită (64% în varianta cu concentrație mai mare decât cea 
indicată de producător și 60% în concentrația standard), 
comparativ cu valori ale eficacității (de 47-55%) înregistrate 
în cazul produsului pe bază de proquinazid.

3.2. Pepiniera Rîtu de Jos
La data de 9 iunie 2021, înainte de aplicarea primului 
tratament, gradul de atac în variantele experimentale 
a variat între 0-6,8%, valorile medii pe variante fiind 
cuprinse între 2,8 și 3,8% (Tab. 6). Marea majoritate a 
puieților (în medie 92,1-96,1%) era neatacată.

Tab. 6. Gradul de atac înainte de aplicarea tratamentelor în pep. Rîtu de Jos

R V Np
Intensitatea atacului GA

NA SA MA PA
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

1

1 60 60 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
2 60 54 90,00 4 6,67 2 3,33 0 0,00 4,44
3 60 58 96,67 2 3,33 0 0,00 0 0,00 1,11
4 58 53 91,38 3 5,17 2 3,45 0 0,00 4,02
5 58 52 89,66 3 5,17 2 3,45 1 1,72 5,75
6 60 60 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
7 24 21 87,50 2 8,33 1 4,17 0 0,00 5,56

R V Np
Intensitatea atacului GA

NA SA MA PA
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

2

1 60 56 93,33 3 5,00 0 0,00 1 1,67 3,33
2 60 57 95,00 2 3,33 0 0,00 1 1,67 2,78
3 60 54 90,00 3 5,00 3 5,00 0 0,00 5,00
4 60 56 93,33 2 3,33 1 1,67 1 1,67 3,89
5 60 57 95,00 3 5,00 0 0,00 0 0,00 1,67
6 60 56 93,33 2 3,33 2 3,33 0 0,00 3,33
7 22 21 95,45 1 4,55 0 0,00 0 0,00 1,52

3

1 60 57 95,00 2 3,33 1 1,67 0 0,00 2,22
2 60 56 93,33 3 5,00 0 0,00 1 1,67 3,33
3 60 56 93,33 2 3,33 1 1,67 1 1,67 3,89
4 60 52 86,67 5 8,33 2 3,33 1 1,67 6,67
5 60 56 93,33 2 3,33 1 1,67 1 1,67 3,89
6 60 55 91,67 2 3,33 2 3,33 1 1,67 5,00
7 60 56 93,33 2 3,33 1 1,67 1 1,67 3,89

M

1 60 56,00 96,11 2 2,78 2 0,56 0 0,56 3,70
2 60 55,67 92,78 3 5,00 1 1,11 1 1,11 3,52
3 60 56,00 93,33 2 3,89 1 2,22 0 0,56 3,33
4 59 56,67 90,46 1 5,61 1 2,82 1 1,11 2,81
5 59 55,67 92,66 2 4,50 1 1,70 1 0,00 3,37
6 60 55,67 95,00 3 2,22 1 2,22 0 0,00 3,33
7 35 32,67 92,10 2 5,40 1 1,94 0 0,56 3,77

M: media; Np: Nr. total puieți; GA: grad de atac

Tab. 7. Gradul de atac după aplicarea tratamentelor în pep. Rîtu de Jos

R V Np

Intensitatea atacului GA E

NA SA MA PA

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

1

1 60 54 90,00 4 6,67 1 1,67 1 1,67 5,00 84,35

2 60 49 81,67 5 8,33 4 6,67 2 3,33 10,56 66,96

3 60 46 76,67 8 13,33 5 8,33 1 1,67 11,67 63,48

4 58 45 77,59 8 13,79 4 6,90 1 1,72 10,92 65,82

5 58 42 72,41 9 15,52 5 8,62 2 3,45 14,37 55,02

6 60 50 83,33 6 10,00 3 5,00 1 1,67 8,33 73,91

7 24 11 45,83 6 25,00 4 16,67 3 12,50 31,94

2

1 60 42 70,00 10 16,67 5 8,33 3 5,00 16,11 59,10

2 60 50 83,33 6 10,00 3 5,00 1 1,67 8,33 78,85

3 60 43 71,67 11 18,33 4 6,67 2 3,33 13,89 64,74

4 60 47 78,33 8 13,33 3 5,00 2 3,33 11,11 71,79

5 60 50 83,33 4 6,67 4 6,67 2 3,33 10,00 74,62

6 60 50 83,33 6 10,00 2 3,33 2 3,33 8,89 77,44

7 22 7 31,82 7 31,82 5 22,73 3 13,64 39,39

3

1 60 47 78,33 7 11,67 4 6,67 2 3,33 11,67 46,15

2 60 50 83,33 6 10,00 2 3,33 2 3,33 8,89 58,97

3 60 54 90,00 1 1,67 3 5,00 2 3,33 7,22 66,67

4 60 49 81,67 7 11,67 3 5,00 1 1,67 8,89 58,97

5 60 48 80,00 6 10,00 6 10,00 0 0,00 10,00 53,85

6 60 48 80,00 8 13,33 3 5,00 1 1,67 9,44 56,41

7 60 37 61,67 11 18,33 8 13,33 4 6,67 21,67

M

1 60 48 79,44 7 11,67 3 5,56 2 3,33 10,93 63,20

2 60 50 82,78 6 9,44 3 5,00 2 2,78 9,26 68,26

3 60 48 79,44 7 11,11 4 6,67 2 2,78 10,93 64,96

4 59 47 79,21 8 12,92 3 5,62 1 2,25 10,31 65,53

5 59 47 78,65 6 10,67 5 8,43 1 2,25 11,46 61,16

6 60 49 82,22 7 11,11 3 4,44 1 2,22 8,89 69,25

7 35 18 51,89 8 22,64 6 16,04 3 9,43 27,67

M: media; Np: Nr. total puieți; GA: grad de atac; E: eficacitate
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Tab. 8. Test F pentru stabilirea semnificației diferențelor între 
gradele de atac din variantele experimentale

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7
r1 5,00 10,56 11,67 10,92 14,37 8,33 31,94
r2 16,11 8,33 13,89 11,11 10,00 8,89 39,39
r3 11,67 8,89 7,22 8,89 10,00 9,44 21,67

sum 32,78 27,78 32,78 30,92 34,37 26,67 93,01
med 10,93 9,26 10,93 10,31 11,46 8,89 31,00

c 3687,9 GL var Fcalc F0,5 F0,1
q SPAt 1381,4 20 69,07

9,91 3,11 5,06qt SPavar 1118,3 6 186,4
qe SPArep 263,1 14 18,8

var: varianța

Tab. 9. Test F pentru stabilirea semnificației diferențelor între 
eficacitatea tratamentelor din variantele experimentale

v1 v2 v3 v4 v5 v6
r1 84,35 66,96 63,48 65,82 55,02 73,91
r2 59,10 78,85 64,74 71,79 74,62 77,44
r3 46,15 58,97 66,67 58,97 53,85 56,41

sum 189,60 204,80 194,90 196,59 183,48 207,76
med 63,20 68,26 64,96 65,53 61,16 69,25

c 76976 GL var Fcalc F0,5 F0,1

q SPAt 1705,9 17 100,3

1,41 3,11 5,06qt SPavar 138,1 5 27,6
qe SPArep 1567,9 12 130,7

var: varianța

După aplicarea tratamentelor cu cele 2 fungicide (câte 3 
concentrații pentru fiecare) variantele tratate aveau cu 26,7-
30,9% mai mulți puieți neatacați decât martorul netratat.
Gradul de atac avea valori medii cuprinse între 8,9% și 
11,5% pentru variantele tratate și 31% pentru martorul 
netratat (Tab. 7). Aceste diferențele sunt distinct 
semnificative (Tab. 8).
Între variantele de tratament nu există diferențe 
asigurate statistic, indiferent de tipul de fungicid și 
concentrația folosită (Tab. 9).

Fig. 5 Puiet mediu atacat în Pepiniera Rîtu de jos

Fig. 6. Puiet slab atacat în Pepiniera Rîtu de jos

4. Discuții
Pe baza analizelor moleculare, din complexul Erysiphe 
alphitoides s.l. au fost desprinse următoarele specii 
(Takamatsu et al. 2007):

 – E. alphitoides s. str. (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. 
Takam. (2000), s. str. (emend.); cu faza conidiană 
Oidium alphitoides Griffon & Maubl. (1910), cu areal 
eurasiatic (apoi introdusă în America, Africa ș.a.), 
având drept principale gazde Q. dentata, Q. crispula, Q. 
petraea, Q. robur, Q. serrata, Q. castaneifolia, Q. ceris, Q. 
macrolepis ș.a.

 – E. hypophylla (Nevod.) U. Braun & Cunningt. (2003), 
cu areal în Asia și Europa, pe Quercus cuspidata, Q. 
petraea, Q. robur, Q. serrata; morfologic este foarte 
asemănătoare cu E. alphitoides, de care se diferențiază 
prin simptomele bolii (identificată în România de 
Săvulescu & Eliade 1963);

 – E. quercicola S. Takam. & U. Braun (2007), cu faza 
imperfectă Oidium anacardii Noack, (1898), răspândită 
în Asia pe Quercus crispula, Q. phillyraeoidea, Q. robur, 
Q. serrata, Quercus spp., dar cu areal (sub)tropical 
în Asia, Africa și America de Sud pe diferite specii 
pomicole;

 – E. hypogena S. Takam. & U. Braun (2007), răspândită în 
Asia pe Q. acutissima și Q. variabilis;

 – E. epigena S. Takam. & U. Braun (2007), apare pe Q. 
acutissima și Q. variabilis în Asia.

În prezent, în Europa, E. alphitoides este dominantă 
pe stejari, dar în proporții mai reduse mai apar făinări 
cauzate de E. hypophylla (cu distribuție în regiuni mai 
reci: Finlanda, Suedia, Polonia, Germania, Elveția), 
Phyllactinia guttata (întâlnită pe foarte multe specii 
forestiere) și E quercicola (în sudul continentului, din 
Portugalia până în Turcia și Armenia, dar și în zone 
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central- sau nord-europene – Ungaria, Slovacia, Suedia 
(Sucharzewska 2009, Desprez-Loustau et al. 2018).
Făinarea produce o reducere a activității metabolice 
(în special fotosinteza) frunzelor infectate (Kavková et 
al. 2007, Hajji et al. 2009, Vaštag et al. 2019), ceea ce se 
concretizează apoi în reducerea creșterilor și diminuarea 
capacității de rezistență la factorii perturbatori, atât în 
culturile de pepinieră și regenerările tinere (Simionescu 
et al. 2012), precum și în arborete (Marçais & Desprez-
Loustau 2014, Bert et al. 2016, Șimonca et al. 2017, 
Demeter et al 2021).
Anual, boala este supusă măsurilor de management 
(monitorizare, combatere) în special în culturile de 
pepinieră și în regenerările tinere de cvercinee din 
România (Tăut et al. 2001, Chira et al. 2003, Simionescu 
et al. 2012).
În prezent, lista fungicidelor omologate pentru făinarea 
plantelor cuprinde următoarele tipuri de substanțe 
(Bálint et al. 2021):

 – de contact (boscalid, ciflufenamid, dinocap, flutriafol, 
polisulfura de calciu, sulf, meptildinocap, procloraz, 
proquinazid);

 – locosistemice (metconazol, procloraz, proquinazid);
 – sistemice (azoxistrobin, bromuconazol, bupirimat, 

ciflufenamid, ciprodinil, ciproconazol, difenoconazol, 
dimoxistrobin, epoxiconazol, fenamidon, fenarimol, 
fenpropidin, fenpropimorf, fluquinconazol, flutriafol, 
flusilazol, imazalil, carbendazim, krezoxim-metil, 
metconazol, metominostrobin, metrafenona, 
miclobutanil, penconazol, propiconazol, quinoxifen, 
spiroxamina, tebuconazol, tetraconazol, tiabendazol, 
tiofanat metil, triadimenol, trifloxistrobin, triflumizol, 
triticonazol) (cele scrise înclinat au fost testate la 
făinarea stejarilor).

În trecut, au fost testate mai multe substanțe active 
pentru combaterea făinării stejarilor (Petrescu et al. 
1971, Tăut et al. 1995, Tăut et al. 2001ab, Chira et al. 2003, 
Holonec et al. 2007, Pârvu 2010, Holonec et al. 2011), 
cum ar fi:

 – de contact:
 – sulf (Top sulf 0,4-0,6% - retras; Microthiol special 

0,3-0,4%; Kumulus DF 0,3%);
 – sistemice:

 – propiconazol (Tilt 250 EC 0,03%, Tilt Premium 37,5 
WP 0,03%; Bumper 250 EC 0,03% - retras în UE, 
restricționat de FSC);

 – meptildinocap (Karathane Gold 350 EC 0,04-0,05% - 
restricționat de FSC);

 – sistemice:
 – hexaconazol (Anvil 5SC 0,04% - retras);
 – penconazol (Topas 100 EC 0,035%);
 – miclobutanil (Systhane 0,04%);
 – kresoxim-metil 125 g/l + epoxiconazol 125 g/l 

(Allegro 0,075%);
 – flusilazol 125 g/l + carbendazim 250 g/l (Alert 0,8-1%);

 – piraclostrobin 5% + metiram 55% (Cabrio Top 0,175%);
 – triflumizol (Trifmine 30 WP 0,03% - retras);
 – tiofanat de metil 310 g/l + epoxiconazol 187 g/l 

(Duett Ultra 0,05%);
 – kasugamycin (Kasumin 2L - retras) – antibiotic 

extras din Streptomyces kasugaensis;
 – extracte naturale:

 – extract de pojarniță (50-100%);
 – extract de vâsc (50-100%).

În general, eficacitatea tuturor acestor fungicide, testate 
anterior, a fost foarte bună (peste 90%).
Pe lângă tratamentele cu fungicide, literatura mondială 
consemnează impactul pozitiv al irigațiilor și fertilizării 
asupra rezistenței stejarilor la făinare și a creșterii 
biomasei puieților (Man et al. 2012, Kasprzyk et al. 
2022). În paralel sunt multe încercări de a reduce 
impactul patogenului E. alphitoides utilizând organisme 
concurente / antagonice (Markovic et al. 2014, Topalidou 
et al. 2016) sau substanțe organice (extract de graipfruit, 
usturoi, pojarniță, vâsc, lecitină de soia, chitosan). Efectul 
preparatelor biotehnice a fost slab, mult mai redus față de 
fungicidele chimice (Tăut 1995, Mazur & Wojdyla 2010). 
Oszako et al. (2021) au obținut o eficacitate biologică 
ridicată la tratamentul cu Trichoderma asperellum 
împotriva făinării. Aplicarea de nanoparticule de argint 
sau cupru nu pare a avea (la formulările testate) vreun 
efect asupra făinării stejarilor (Olchowik et al. 2017).
În experimentele de față, fungicidele testate (în premieră 
națională pentru făinarea stejarilor), proquinazid și 
azoxistrobin + difeconazol, au avut o eficacitate mai 
redusă (47-69%). Aceste rezultate pot fi justificate prin 
următoarele:

 – în locurile alese pentru testare, făinarea a avut o 
evoluție mai redusă (în frecvență și intensitate) în 
2021 față de alți ani; în 2021, luna martie a fost extrem 
de rece, întârziind startul sezonului de vegetație (cu 
cca 2-3 săptămâni), astfel fiind decalate răsărirea 
plantulelor și, implicit, instalarea bolii;

 – gorunul este mai rezistent la făinare față de alți stejari;
 – la puieții de un an, frunzele sunt infectate numai prin 

spori sau conidii, în timp ce puieții mai mari pot avea 
lujerii infectați din anii anteriori.

Pentru confirmarea eficienței acestor fungicide în 
tratarea făinării stejarilor, este necesară continuarea 
testărilor în anii următori.
Teste similare efectuate în regiuni relativ apropiate d.p.d.v. 
al condițiilor de mediu, au demonstrat efecte variabile ale 
diverselor fungicide asupra făinării stejarilor: eficacitate foarte 
bună a (amestecului de) tebuconazolului și triadimenolului, 
urmat de propiconazol, miclobutanil, respectiv eficacitate 
bună a strobilurinului (dar primele au avut un efect oarecum 
inhibitor asupra dezvoltării plantelor). Azostrobinul și 
difeconazolul au avut un efect bun spre moderat (categoria 
a treia din zece) în controlul făinării (Mazur & Wojdyla 2010). 
Unele studii au arătat un efect de fitotoxicitate al fungicidului 
Duett Ultra (tiofanat de metil) (Pap et al. 2016).
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4. Concluzii
Pentru atingerea obiectivului lucrării, s-au amplasat 
blocuri experimentale, în cadrul pepinierei Sărata, O. 
S. Bistrița (D. S. Bistrița) și pepiniera Rîtul de Jos, O. S. 
Livada (D. S. Satu Mare), în care s-au făcut stropiri cu 
proquinazid 20% și azoxistrobin 200g/l + difeconazol 125g/l.
Diferențele consemnate în privința gradului de atac 
între variantele de tratament și martorul netratat sunt 
distinct semnificative. Între variantele de tratament nu 
există diferențe asigurate statistic.
Eficacitatea tratamentelor a fost moderată (47-69%), 
fiind influențată de intensitatea scăzută a infecțiilor în 
2021 în culturile tratate, ceea ce conduce la necesitatea 
efectuării de noi teste, pentru evaluarea utilității acestor 
substanțe în controlul făinării stejarilor.

Finanțare
Lucrările au fost finanțate prin proiectul ”Modernizarea 
tehnologiilor de control al patogenilor din culturile silvice, 
in actualul context climatic” (PN 19070205), iar valorificarea 
prin programul “Creșterea capacității și performanței 
instituționale a INCDS „Marin Drăcea” în activitatea de CDI 
– CresPerfInst” (Contract nr. 34PFE./30.12.2021) finanţat 
de Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării prin 
Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare 
- dezvoltare Subprogram 1.2 - Performanţă instituţională - 
Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI.
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Abstract
Sessile oak powdery mildew control in forest nurseries
In the current context of environmental protection, a wide range of chemicals intended to control various 
pathogens in forest crops have been withdrawn due to the remnant of substances in the soil, thus polluting the 
natural environment. To achieve the proposed objective, experimental blocks were placed in the Sărata Nursery, 
Bistrița Forest District, and in the Rîtul de Jos Nursery, within the Livada Forest District, where sprays were made 
with fungicides with active substances - proquinazide 20% and azoxystrobin 200 g/l + difeconazole 125 g/l. Within 
the experimental blocks, three repetitions were established, in each repetition being materialized six treatment 
variants and an untreated control.
In both experiments, after applying the treatments the degree of attack was distinctly significant between the 
treated variants (6.5-11.5%) and the untreated controls (18.2-31%).
The effectiveness of the treatments has been moderate (47-69%), which requires new tests to evaluate the 
usefulness of these substances in the control of oak powdery mildew.
Keywords: forest nurseries, Erysiphe alphitoides, Quercus petraea, fungicides, treatment, efficacy
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1. Introduction
Genus Taphrina includes archaic ascomycetes, 
included into fission yeasts, with many species 
parasitizing woody plants, inducing gall-like catkin and 
fruit curling, blister-like leaf deformation, respectively 
witch's brooms. American aspens (Populus tremuloides, 
P. grandidentata), Eurasian aspen (P. tremula), Japanese 
aspen (P. sieboldii) and grey poplar (P. x canescens) 
have fruits affected by T. johansonii Sadebeck, while 
T. rhizophora Johanson infect capsules of white poplar 
(Populus alba).
Poplars have also leaf diseases caused by other two 
relative species: T. aurea (sin. T. populina) on majority 
of white and black poplars (recorded long time ago in 
Romania, by Fuss in 1853 on P. tremula, respectively 
by Săvulescu & Sandu-Ville in 1930 on P. nigra and P. x 
canadesnis). T. populi-salicis was found in North America 
on black cottonwood (P. trichocarpa).
Poplar and willows forests cover around 118300 ha 
in Romania (Nechiforel 2012), but in the last half 
of century the natural galleries of white and black 
poplars were largely substitute with more productive 
hybrids along Danube and its tributary. These days 
there is an important ecological opinion of restoring 
(rehabilitation) the former riverine vegetation in humid 
habitats.
The objective of this work was to identify the agent 
which produced white poplar capsule curling, including 
first time description of the infection characteristics in 
Romania.

2. Materials and methods
Catkins of white poplar have been harvested in the first 
days of April, 2015. Catkins were taken quite before the 
full carpel ripen and kept in cold greenhouse for carpel 
opening, then seeded into nursery in order to obtain 
seedlings for the future forest plantation (Fig. 1).
Fructifications have been taken from some small 
remains of the natural stands of Populus alba (white 
poplar) associated with Salix alba (white willow) and 
Populus nigra (black poplar), from lover Danube (Măcin 
distributary) - Măcin Forest District (Production Unit III 
Ostrov, parcel 22D, nearby Ostrov village, Tulcea county, 
Dobrogea region, South-eastern Romania).
Capsule infection characteristics and yeast morphology 
have been analysed through classical mycological 
approaches. Fungus has been isolated on culture 
media (PDA, MEA). Infected fruits have been stored in 
herbarium for further examinations.

Fig. 1. Location of white poplar stands with Taphrina rhizopoda 
in Măcin F.D. (NW Dobrogea, SE Romania)
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Fig. 2. Fruit catkins infected with T. rhizopoda harvest in Măcin 
F.D. (Photo I. Evduh)

3. Results
Poplar fruits are relatively small pair-shaped capsules 
with green colour, containing tiny dark seeds covered 
with silky hair that help dispersing on the wind. Both 
Taphrina induce golden-yellow enlargements of carpels 
in catkins (like golden pears or striking banana), the 
disease being named as “aspen tongue” (T. johansonii) or 
“poplar catkin (carpel) hypertrophy”.
Microscopic characteristics demonstrated the fruit 
capsules from Măcin F.D. were infected with T. 
rhizophora. The disease main characteristics were, as 
following:

 – Colour modification, from green to golden-yellow 
(Fig. 2);

 – Enlargement (hypertrophy up to double in thickness) 
of a part (half) to entire capsule (Fig. 3);

 – Seed lost in yellow capsules;
 – Sterile carpels covered by a dense stratum of asci (Fig. 

3ab);
 – Asci have persisting spherical large yellow globules 

(Fig. 3ab);
 – Prolonged asci have 119-176 μm (average 151.55 μm), 

consisting in 89-121 μm superior part (average 103.44) 
followed by a long intrusion into plant tissues, which 
has a narrow part and a rhizoid base of 20-78 μm 
(average 48.11 μm) (Fig. 3c);

 – Wide of asci (in superior part, which is not narrowed) 
of 18-24 μm (average 21.06 μm);

 – Ovoid to ellipsoidal (blasto)spores of (3.2)4.0-8.1 x 
(1.6)2.4-4.9 μm.

Disease frequency was high, all the catkins have got the 
disease, respectively around one-third to two-thirds of 
fruits (capsules) on each catkin have been infected (Fig. 
2). Catkin hypertrophy intensity was moderate (partially, 
generally half of capsule, covered by east) to high (totally 
covered); these infected capsules have not opened, its 
carpels remaining coherent and closed. Thus, fungus 
infection may cumber the seed dissemination and 
germination, respectively it may diminish seeding 
efficacy.

a

b
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Fig. 3. Asci with long rhizoid foot of T. rhizopoda from Măcin F.D. 
(Photo V. Mataranga)

Fig. 4. Number of white poplar seeds in infected vs healthy carpels

The number of seed varied from 0 to 4, the infected 
capsules having less seeds (average of 2.47 on healthy 
fruits, of 1.88 on partially infected, and of 1.42 on totally 
infected). Măcin foresters evaluated the seed production 
around 30% lower caused by T. rhizophora.

4. Discussions
White poplar (Populus alba) fructifications (resulted after 
fecundation of female flowers on catkins) harvested 
form lower Danube (Dobrogea, Romania) have carpels 
infected with Taphrina rhizophora Johanson. This is a 
very similar disease with “aspen tongue” produced by T. 
johansonii Sadebeck. The two species have been separated 
according to the host and small morphologic differences 
of asci. Both has elongated, clavated, rounded at apex, 
with a tapering base deeply inserted between host cells 
- T. johansonii inserted for about one-third occasionally 
one half the ascus-length and T. rizophora has typical 
longer rhizoid pedicels and penetrates deeper the 
mycelium (40-80 μm up to half the ascus-length) into the 
interstices between the cells of the host even to the third 
or fourth row (Mix 1949).

T. rizophora has higher dimensions of asci (76-198 x 20-
30 μm) comparing to T. johansonii (60-147 x 12-27 μm). 
With exception of P. tremula, T. johansonii is recorded to 
have smaller ascospores (maximum of 125 μm) on all 
the hosts (even on aspen and white poplar hybrid - P. x 
canescens) (Mix 1949). It was considered not clear if the 
two species are well distinguished (Mix 1956).
In the first genetic approach no significant differences 
have been found between the two species, T. rizophora 
and T. johansonii being considered as synonymous names 
of a singular species (Bacigálová et al. 2010, Fonseca & 
Rodrigues 2011), but recent molecular analyses have 
found good reasons to maintain the previous taxonomic 
classification (Petrýdesová et al. 2013, Selbmann et al. 
2014).
T. rhizophora from Măcin F.D. has longer asci, their 
average (151.55 μm) being higher than maximum 
dimensions attributed to T. johansonii (147 μm by 
Petrýdesová et al. 2013). Also, their very characteristic 
rhizoid foot (sometimes forked) is unusually long 
comparing to any other species of the genus Taphrina 
(Fig. 3).
Present measurements are relatively similar to recent 
Slovakian data, but Romanian has lower amplitude 
(length: 119-176 μm vs 110-197 μm, wide: 18-24 μm 
vs 19-30 μm). Spores (most probably blastospores in 
both cases) are almost without exception long ovoid to 
ellipsoidal (not spherical) in both countries (Petrýdesová 
et al. 2013), and longer (maximum length of 7-8 μm 
comparing to 5 μm) than in classical measurements (Mix 
1949). T. rizophora and T. johansonii were introduced 
(without explanations, probably being rarely reported) 
into the Red List of fungi in Slovakia (Lizoň 2001). Both 
species were relatively recently identified in Iberian 
Peninsula (Boza Osuna et al. 2011, Baonza-Díaz 2021).
Till now, in Romanian literature, just yellow leaf blister T. 
populina (T. aurea) was found on poplar (Chira et al. 2003, 
Pârvu 2010, Simionescu et al. 2012, Fodor & Şesan 2014), 
T. johansonii was mentioned only from international 
papers (not from local recordings) together with other 
Taphrina species which produced fruit deformations 
(Şesan & Tănase 2013), but T. rhizophora was never cited.

5. Conclusions
White poplar (Populus alba) fructifications harvested 
form lower Danube (Măcin F.D. - Dobrogea, Romania) 
have carpels infected with Taphrina rhizophora Johanson 
– first time identified in Romania. Fruit curling has very 
high frequency, high intensity, and produced important 
seed lost.
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Abstract
First identification of Taphrina rhizophora Johanson on capsules of Populus alba in Romania
Poplar plantations and stands cover forest wet habitats all over the Danube and its main tributaries in Romania. 
White poplar (Populus alba) is propagated mainly by seeds, its vegetative regeneration having not good and 
constant results. The catkins were harvest just before complete maturation (and dissemination) from natural 
stands - periodically flooded galleries of European poplar and white willow on lower Danube (Măcin Forest 
District, Dobrogea Region). Taphrina rhizophora is a primary parasite of white poplar fructification (capsules 
developed on female catkins), which is rarely mentioned in forest protection recordings all over its host range. 
This is the first identification of T. rhizophora in Romania. Disease frequency was very high in selected forest, 
almost all the catkins being affected. Infection intensity was severe producing important seed lost.
Keywords: white poplar, fruit curling, seed production, Danube

Rezumat
Prima identificare a ciupercii Taphrina rhizophora Johanson pe fructificațiile de Populus alba în România
Plantațiile și arboretele de plop domină habitatele umede din luncile Dunării și ale principalelor râuri din 
Romania. Plopul alb (Populus alba) se înmulțește, în special, prin semințe, regenerarea sa vegetativă având rezultate 
nesatisfăcătoare. Fructificațiile au fost recoltate cu puțin timp înainte de maturarea completă (și diseminare) 
din arborete naturale – zăvoaie de plop alb și salcie albă, periodic inundate, de-a lungul cursului inferior al 
Dunării (O. S. Măcin, Tulcea, Dobrogea). Taphrina rhizophora este un parazit primar al fructificației de plop alb 
(capsule dezvoltate pe amenții femeli). Boala este foarte rar menționată în documentele de protecție a pădurilor, 
în întregul areal al gazdei. Aceasta este prima identificare a ciupercii T. rhizophora în România. Frecvența bolii a 
fost foarte mare în zona de recoltare a fructificațiilor, aproape toți amenții fiind afectați. Intensitatea infecțiilor a 
fost relativ severă, producând pierderi importante de semințe.
Cuvinte cheie: plop alb, deformarea fructificației, patogen, Taphrina, semințe, infecții, Dunăre
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1. Introducere
Prin creșterea comerțului internațional și a călătoriilor 
la o scară fără precedent, răspândirea speciilor invazive 
(invasive alien species) este facilitată tot mai intens de 
fenomenul de globalizare (Lowe et al. 2000, Meyerson 
& Mooney 2007). Având în vedere numeroasele efecte 
negative pe care le produc în special asupra mediului 
înconjurător (Simberloff 2013), speciile invazive sunt 
considerate drept al doilea cel mai mare factor în 
periclitarea și extincția speciilor după distrugerea 
habitatelor (Wilcove et al. 1998, Pejchar & Mooney 2009).
Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) 
este o specie de insectă de origine nord-americană care 
a fost raportată în Europa pentru prima dată în Italia, în 
anul 2000 (Bernardinelli & Zandigiacomo 2000). Având 
în vedere experiența similară cu specia soră, Corythucha 
ciliata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) care a reușit să 
invadeze într-un timp foarte scurt teritoriul european, 
s-a decis introducerea insectei C. arcuata în Lista de 
alertă a Bazei de date globale a Organizației Europene și 
Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (EPPO 2001). 
Cu toate acestea, a urmat ca în perioada 2002-2019 să 
invadeze întreg teritoriul european, astfel: în 2002 a fost 
raportată pentru prima dată în Elveția (Forster et al. 
2005) și Turcia (Mutun 2003), în 2012 a apărut în Bulgaria 
(Dobreva et al. 2013), iar în anul 2013 a fost semnalată în 
Ungaria (Csóka et al. 2013), Croația (Hrašovec et al. 2013) 
și Serbia (Glavendekic & Vukovic-Bojanovic 2017, Pap et 
al. 2015, Poljaković-Pajnik et al. 2015). În România a fost 
semnalată pentru prima dată în anul 2015 (Don et al. 2016), 
urmând ca în anul 2017 să fie raportată în Franța (Streito 
et al. 2018), în anul 2018 în Slovacia (Zubrik et al. 2019), iar 

în anul 2019 în Austria (Sallmannshofer et al. 2019).
În Europa, această specie preferă să se dezvolte și să 
se hrănească pe specii gazdă de cvercinee, dar a fost 
raportată și pe specii precum Castanea spp., Rubus 
spp., Corylus spp., Acer spp., Prunus spp., Tilia spp. ș.a. 
(Bernardinelli & Zandigiacomo 2000, Forster et al. 2005, 
Mutun et al. 2009, Dobreva et al. 2013, Hrašovec et al. 
2013, Csóka et al. 2019). Vătămările sunt reprezentate 
de decolorări clorotice ale frunzișului arborilor gazdă 
rezultate în urma hrănirii adulților și a nimfelor pe partea 
inferioară a frunzelor. De asemenea, atacurile puternice 
produse de insectă pot provoca defolierea prematură a 
arborilor gazdă sau pot crește susceptibilitatea arborilor 
la alți agenți biotici (Connell & Beacher 1947).
Având în vedere caracterul invaziv și potențialul 
vătămător pe care îl are insecta C. arcuata, pentru a evita 
accentuarea dezechilibrelor la nivelul ecosistemelor 
forestiere, se impune identificarea și stabilirea unor 
procedee de depistare rapidă a insectei. Astfel, prin 
prezenta cercetare am urmărit să testăm modul de 
atracție a adulților la panouri cu clei atât din punct de 
vedere cromatic, cât și olfactiv.

2. Material și metodă
2.1. Localizarea cercetărilor și culegerea datelor
În perspectiva implementării unui sistem de depistare 
rapidă a insectei invazive C. arcuata precum și pentru 
a eficientiza munca personalului de teren, în perioada 
2020-2021 s-a derulat un experiment pe bază de panouri 
cu adeziv, pentru a testa modul de atracție a adulților 
atât din punct de vedere cromatic, cât și olfactiv.
Cercetările au fost efectuate în Pădurea Ștefănești, din 
județul Ilfov, care este administrată de INCDS ”Marin 
Drăcea” (Fig. 1). Pădurea face parte din Câmpia Vlăsiei, 
aparținând etajului fitoclimatic Câmpie forestieră (F.C.).
Cele mai importante caracteristici ale pădurii cercetate 
au fost extrase din amenajamentul silvic al pădurii (Tab. 
1) (Ionescu et al. 2017).
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Tab. 1. Descrierea Pădurii Ștefănești

Caracteristici Pădurea Ștefănești
Coordonate 44° 30’ 13’’ N / 26° 11’ 02’’ E
Specii princ. Quercus robur L., Quercus cerris L.

Specii secund. Tilia tomentosa Moench.
Carpinus betulus L.

Mod regenerare Regenerare naturală
Vârstă 50-75 ani

Tma 10.9 °C
Pma 580 mm

TS majoritară
Câmpie forestieră de șleau Bs “brun-roșcat edafic mare, 
eu- și megatrofic, euhidric estival reavăn TIV-V.HIV Ue2 - 

8430
TP majoritară Șleau normal de câmpie (s)

Flimit Conținut scăzut de humus
Tma: Temperatura medie anuală; Pma: precipitații medii anuale; Flimit: Factori 

limitativi pentru vegetație; princ: principale; secund: secundare; TS: Tip 
stațiune: TP: Tip pădure

Fig. 1. Localizarea cercetărilor (Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, Aero Grid, IGN, and the 
GIS User Community).

(A) (B) (C) (D)
Fig. 2. Tipuri de panouri instalate în anul 2020: (A) panou galben amorsat cu etanol; (B) panou galben neamorsat; (C) panou alb 

amorsat cu etanol; (D) panou alb neamorsat.
În anul 2020 s-a desfășurat un experiment care a avut la 
bază testarea modului de atracție a adulților atât din punct 
de vedere cromatic, cât și olfactiv. În timp ce din punct de 
vedere cromatic au fost testate panouri cu adeziv de două 
culori (gaben și alb), pentru testarea capturării adulților 
prin procedeul de atracție olfactivă s-a recurs la amorsarea 
panourilor cu etanol. Astfel, în cuprinsul suprafeței 
experimentale au fost amplasate trei puncte de observație 
(Fig. 1), la o distanță de 500 de m între ele, iar în cadrul 
fiecărui punct, au fost instalate câte patru variante de panouri 
cu adeziv: i) varianta 1: panou galben amorsat cu etanol; ii) 
varianta 2: panou galben neamorsat; iii) varianta 3: panou alb 
amorsat cu etanol; iv) varianta 4: panou alb neamorsat (Fig. 2).
Experimentul din anul 2021 a avut la bază testarea 
modului de depistare a adulților prin procedee de atracție 
olfactivă. În acest sens, s-a recurs la experimentarea 

capturării adulților de Corythucha arcuata la panouri 
albe cu adeziv, amorsate cu trei variante comerciale de 
balsam de rufe parfumat (Fig. 3), în care se regăsesc mai 
multe tipuri de substanțe chimice (Tab. 2).

Tab. 2. Substanţe atractante utilizate în amorsarea capcanelor în 
experimentul din anul 2021.

Var Balsam Copuși chimici

V1 Forest
<5 % surfactanți cationici, Metilizotiazolinonă, 

Metilcloroizotiazolinonă, Butilfenil metilpropional, Hexil 
cinamaldehidă.

V2 Evrika

<5 % surfactanți cationici, Metilizotiazolinonă, 
Metilcloroizotiazolinonă, Hexil cinamaldehidă, Citronelol, 

Geraniol, Salicilat de benzil, Amil cinamal, Limonen, Linalool, 
Butilfenil metilpropional.

V3 Lenor <5 % surfactanti cationici, Alfa-izometil iononă, Citronelol, 
Cumarină, Hexil cinamaldehidă, Limonen, Linalool.

Var: varianta tip amorsare; Balsam: denumire comercială balsam
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Fig. 3. Panou cu adeziv amorsat cu balsam de rufe parfumat 
utilizat în experimentul din anul 2021.

Instalarea panourilor s-a realizat în aceleași trei puncte 
de monitorizare stabilite în anul 2020, pe cuprinsul 
suprafeței experimentale Ilfov-Ștefănești. Astfel, în 
fiecare punct au fost instalate câte patru variante de 
panouri cu adeziv: i) varianta 1: panou alb amorsat 
cu balsam Forest; ii) varianta 2: panou alb amorsat cu 
balsam Evrika; iii) varianta 3: panou alb amorsat cu 
balsam Lenor; iv) varianta martor: panou alb neamorsat 
cu scopul de a scoate în evidență atractivitatea diferitelor 
variante de balsam parfumat.
Atât experimentările din 2020, cât și cele din 2021 s-au 
desfășurat în perioada aprilie-august. Panourile au fost 
monitorizate periodic, la un interval de aproximativ 7 
zile, ocazie cu care au fost înlăturate insectele capturate 
întâmplător, înregistrându-se strict numărul de adulți 
din specia C. arcuata (Fig. 4). De asemenea, panourile 
utilizate în experimentele din anii 2020 și 2021 au avut 
aceleași dimensiuni (40x25 cm).

Fig. 4. Verificarea capturilor și înregistrarea adulților din 
specia C. arcuata.

2.2. Analiza statistică a datelor
Într-o primă etapă a prelucrării statistice s-a verificat 
normalitatea distribuției datelor aplicând testul 
Shapiro-Wilk. Rezultatele testului au confirmat ipoteza 
normalității datelor, respectând astfel cerințele 
unor teste parametrice. În acest sens, pentru a testa 
diferențele privind nivelul capturilor de adulți între 
variantele experimentale s-a recurs la aplicarea analizei 
varianței – ANOVA.
Prelucrea statistică a datelor s-a realizat cu ajutorul 
softului STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc, 2007).

3. Rezultate și discuții
După centralizarea și prelucrarea tuturor capturilor din 
anul 2020, analiza datelor arată că nu există diferențe 
semnificative statistic (p > 0.05) între cele patru variante 
experimentale: panouri galbene amorsate cu etanol, 
panouri galbene neamorsate, panouri albe amorsate cu 
cu etanol, panouri albe neamorsate (Fig. 5).

Fig. 5. Analiza diferențelor între cele patru variante experimentale 
referitoare la capturarea adulților de C. arcuata (2020). Diferențele 
dintre mediile marcate cu aceleași litere (a și a) nu sunt asigurate 

statistic (p > 0.05), conform analizei varianței ANOVA

Astfel, în cazul panourilor galbene, amorsate cu etanol, au 
fost capturați în medie 51.3 adulți/panou, în timp ce la cele 
neamorsate s-a înregistrat o medie de 51.3 adulți/panou 
capturați. Panourile albe, amorsate cu etanol au capturat 
în medie 26.3 adulți/panou, în timp ce la panourile albe, 
neamorsate media capturilor a fost de 54 adulți/panou. 
Analiza datelor, prin valorile erorii standard și a deviației 
standard, arată că, în cazul panourilor albe variabilitatea 
înregistrărilor adulților capturați este mare, în timp ce în 
cazul panourilor galbene variabilitatea capturilor adulților 
este redusă. Această analiză ar putea indica faptul că 
în timp ce capturile prinse la panourile albe pot fi pur 
întâmplătoare, cele înregistrate la panourile galbene sunt 
influențate într-o anumită măsură de culoarea panourilor.
Date oarecum comparabile au fost obținute de către 
echipa Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în 
Protecția Plantelor într-un alt experiment derulat tot în 
anul 2020 (Williams et al. 2021) prin care a fost testată 
metoda de capturare a adulților de C. arcuata la panouri 
galbene cu adeziv, într-o zonă relativ apropiată de 
suprafețele experimentale din această lucrare. Cu toate 
acestea, panourile au înregistrat un număr mai redus 
de capturi (2140 insecte la 150 panouri), diferența dintre 
rezultate putând fi explicată de faptul că panourile 
din experimentul menționat au fost amplasate într-o 
plantație de pomi fructiferi.
După centralizarea și prelucrarea datelor referitoare la 
numărul de adulți capturați în anul 2021 la cele patru 
variante experimentale mediile capturilor au fost 
următoarele: varianta martor – 27.6; Forest – 63.6; Evrika 
– 104.6 și Lenor – 101.6 adulți/panou (Fig. 5).
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Fig. 6. Analiza diferențelor capturilor între cele patru variante 
experimentale (anul 2021). Diferențele dintre mediile marcate 
cu aceleași litere (a și a) nu sunt asigurate statistic (p > 0.05), 

conform analizei varianței ANOVA

Chiar dacă nu au fost înregistrate diferențe semnificative 
între variantele experimentale (p > 0.05), se poate 
constata faptul că există o tendință a adulților de a fi 
atrași de panourile amorsate cu balsamurile Evrika și 
Lenor care, cu mici excepții, conțin aceiași compuși 
chimici, în detrimentul panourilor martor și a celor 
amorsate cu balsamul Forest.
Având în vedere capacitatea invazivă a insectei pentru 
pădurile de cvercinee, este nevoie de investigatii mai 
amănunțite privind preferința adulților de C. arcuata la 
diferiți atractați, mai ales că prin rezultatele unor studii 
(Millar 2005, Müller & Buchbauer 2011) s-au identificat 
și sintetizat mai multe substante chimice care pot fi 
folosite ca feromoni ai ploșnițelor.
De asemenea, o altă direcție de cercetare ar putea fi 
efectuarea unor teste olfactometrice cu scopul de a 
preleva secrețiile ambelor sexe și de a le identifica pe 
acelea care provoacă atracție sexului opus, așa cum s-a 
realizat și pentru alte specii de insecte (Shukla 2020).

3. Concluzii
În vederea găsirii unor metode expeditive de depistare a 
dăunătorului invaziv C. arcuata, de-a lungul sezoanelor 
de vegetație 2020 și 2021, au fost amplasate două 
experimente bazate pe preferințele cromatice și olfactive 
ale adulților.
În experimentul din anul 2020, când au fost testate variante 
cu panouri adezive albe și de culoare galbenă, amorsate 
sau nu, kairomonal, cu etanol, insecta adultă a arătat 
o anumită preferință pentru culoarea galbenă, fără a se 
înregistra o atracție suplimentară din partea etanolului.
În experimentul din anul 2021, când au fost testate doar 
variante de atracție olfactivă, folosind diferite balsamuri 
de rufe existente pe piață, insecta adultă a arătat 
preferință pentru produsele balsamice Evrika și Lenor, 
care prezintă anumiți compuși chimici (citronelol, 
geraniol, salicilat de benzil, amil cinamal, limonen, 
linalool, alfa-izometil iononă, cumarină) în plus față de 
balsamul Forest.

Rezultatele parțiale obținute deschid calea pentru 
dezvoltarea, in viitor, a unor procedee de depistare 
timpurie a acestei specii, foarte necesară producției 
silvice, având în vedere capacitatea invazivă a insectei 
pentru pădurile de cvercinee.
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Abstract
Detection of Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) by olfactory and chromatic attraction 
methods
Corythucha arcuata is an insect species with North American origins which was first reported in Europe, in Italy in 
2000 and in Romania in 2015. The insect's preference is to grow on oak host trees and feed with their leaves, but 
it has also been reported on other deciduous species. During 2020-2021, in order to implement an early detection 
system for Corythucha arcuata, we tested the adults’ attraction to sticky traps both from a chromatic and olfactory 
point of view. In 2020 we tested how to attract adults from a chromatic point of view, through sticky traps with 
two-colors (yellow and white), and from an olfactory perspective by priming the sticky traps with ethanol. The 
2021 experiment was based on testing the method of detecting the insect through olfactory attraction means by 
capturing adults on white sticky traps which were primed with three commercial variants of scented laundry 
softener (Forest, Evrika, and Lenor). The 2020 experiment showed that from a chromatic perspective the 
insect has a certain preference for the color yellow and from an olfactory point of view it prefers sticky traps 
primed with ethanol. The 2021 experiment showed that, in terms of olfactory preferences, the most catches 
were recorded on sticky traps primed with Evrika and Lenor balm that contain certain chemical compounds 
(Citronellon, Limonene, Linalool, etc.) in addition to Forest balm. Based on the first experiments, expeditious 
methods could be developed for the early detection of the C. arcuata insect through olfactory and chromatic 
attraction procedures.
Keywords: oak lace bug, non-native species, early detection, Quercus spp., forest health.
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Metode de depistare a insectei invazive 
Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, 

Tingidae) în pădurile de cvercinee
Flavius Bălăcenoiu 1,2
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1. Introducere
Pentru ca ecosistemele forestiere să furnizeze energie, 
materiale de construcție, alimente, dar și servicii precum 
stocarea carbonului, găzduirea biodiversității și reglarea 
climatului, societatea se bazează pe păduri sănătoase 
(Trumbore et al. 2015). Capacitatea pădurilor de a 
îndeplini multiplele funcții pe care le are poate fi redusă 
prin acțiunea dăunătoare a factorilor biotici și abiotici. 
În cursul ontogenetic al unei păduri, starea de sănătate a 
acesteia poate fi perturbată fie de factori biotici (în special 
focare de insecte și agenți fitopatogeni), fie de factori 
abiotici (cum ar fi doborâturi de vânt, precipitații sau 
incendii) (Simionescu et al. 2012). În ultimul timp însă, 
pe lângă acești factori destabilizatori, starea de sănătate 
a ecosistemelor forestiere este periclitată de diferite 
fenomene precum schimbările climatice sau poluare, dar 
mai ales de fenomenul de invazie biologică, generat de 
speciile alogene invazive (Trumbore et al. 2015).
Pe fondul globalizării tot mai intensive, invaziile 
biologice au provocat multiple efecte negative asupra 
economiei, sănătății, dar mai ales mediului (Pimentel 
et al. 2000, Lovell et al. 2006, Meyrson & Mooney 2007, 
Vilà et al. 2010, 2011, Jeschke et al. 2013, Simberloff et 
al. 2013, Blackburn et al. 2014, Hulme 2014, Schindler et 
al. 2015), fiind considerate unul dintre factorii implicați 
în pierderea biodiversității precum și în schimbările 
serviciilor ecosistemice (EEA 2013). Una dintre speciile 
străine care, într-un timp relativ scurt, a invadat Europa și, 
implicit, România este o specie de insectă de origine nord 
americană, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera, 
Tingidae). Această insectă, care este cunoscută sub 
numele comun de ploșnița dantelată a stejarului, a fost 
raportată pentru prima dată în Europa în anul 2000, în 
nordul Italiei (Bernardinelli & Zandigiacomo 2000).

În România a fost raportată pentru prima dată în anul 
2015, în vestul țării (Don et al. 2016), urmând ca în anul 
2016 să fie observată în sudul țării (Chireceanu et al. 
2017a, Chireceanu et al. 2017b, Tomescu et al. 2018). 
Atât adulții cât și nimfele se hrănesc cu seva celulară a 
arborilor gazdă (în special cvercinee) prin străpungerea 
epidermei pe partea inferioară a frunzelor. Simptomul 
caracteristic al atacului produs de insecte este 
reprezentat de decolorarea clorotică vizibilă pe partea 
superioară a frunzelor (Bernardinelli, 2006, Mutun et al. 
2009).
Atacul produs de această insectă poate reduce activitatea 
fotosintezei arborilor afectați cu până la 58.8% (Nikolić 
et al. 2018), însă până în prezent nu au fost identificate 
date cu privire la impactul asupra creșterii radiale a 
arborilor. În orice caz, se consideră că dacă insecta 
continuă să producă atacuri în mod repetat, acestea pot 
contribui semnificativ la degradarea stării de sănătate a 
pădurilor de stejar (Paulin et al. 2020).
Cu toate că atât publicul larg cât și silvicultorii sunt 
interesați de invazia provocată de aceasta (Bălăcenoiu 
et al. 2021a), încă există dificultăți în depistarea rapidă 
a insectei C. arcuata. Elaborarea unor metode de 
depistare a insectei este justificată cu atât mai mult 
cu cât pădurile de cvercinee din România însumează 
peste un milion de hectare (Marin et al. 2019), ceea ce 
înseamnă cca. 16% din suprafața totală împădurită a 
României.
În acest context, această lucrare urmărește elaborarea 
unor metode pentru depistarea rapidă a acestei specii 
invazive atât după atacul caracteristic, cât și după 
prezența insectei.

2. Material și metodă
Elaborarea metodelor pentru depistarea speciei 
C. arcuata s-a realizat prin luarea în considerare a 
tututor informațiilor culese, a observațiilor realizate și 
concluziilor trase cu ocazia lucrărilor corespunzătoare 
altor studii care au urmărit cercetarea insectei 
(Bălăcenoiu et al. 2021b, Bălăcenoiu et al. 2021c).
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3. Rezultate
3.1. Metode de depistare a speciei Corythucha 
arcuata după atacul caracteristic

a                                                           b

Fig. 1. Primele semne ale prezenței insectei C. arcuata: a) partea 
superioară a frunzei; b) partea inferioară a frunzei

În general, depistarea se face după vătămările provocate 
de insectă care pot fi vizibile pe întreg sezonul de 

vegetație, însă sunt mai ușor de identificat în perioada 
iunie-august. Primul semn al prezenței insectei într-o 
cultură forestieră este apariția unui grup de pete 
galbene de dimensiuni foarte mici, concentrate în jurul 
nervurilor principale ale frunzelor pe partea superioară 
a acestora (Fig. 1A) ca urmare a înțepăturilor produse 
de insecte (în medie 3-4 indivizi) (Fig. 1B). Prin urmare, 
pentru o depistare timpurie a insectei este necesar ca 
personalul silvic să controleze periodic și cu rigurozitate 
prezența insectei.
Cu cât densitatea populației crește ca urmare a 
apariției unor noi generații, petele clorotice își măresc 
dimensiunile și, treptat, se întrepătrund între ele 
pentru ca în final întreaga suprafață a limbului frunzei 
să se decoloreze, atacul devenind mult mai ușor de 
depistat (Fig. 2). Pe lângă prezența insectelor, pe partea 
inferioară a frunzelor prezența speciei C. arcuata este 
trădată de prezența excrementelor precum și de urmele 
de vătămare sub formă de numeroase puncte negre de 
dimensiuni reduse. Atacul devine mai ușor de depistat 
începând cu a doua decadă a lunii mai, până la finalul 
lunii septembrie când decolorările produse de insecte 
pot fi ușor confundate cu schimbările natural-fiziologice 
de toamnă ale frunzelor.

Fig. 2. Evoluția în timp a vătămărilor produse de C. arcuata

Cu toate acestea, decolorările pot fi confundate chiar și în 
cursul sezonului de vegetație cu vătămări produse, într-
un mod similar, de alți factori biotici (agenți fitopatogeni, 
insecte) sau abiotici (grindină) (Fig. 3).

a                                  b                                  c

Fig. 3. Vătămări ale frunzelor care pot fi confundate cu cele 
produse de C. arcuata: a) făinarea stejarului; b) grindină; c) specii 

de insecte miniere

Așadar, depistarea după atacul caracteristic sub formă 
de decolorări clorotice pe partea superioară a frunzelor 
trebuie să fie confirmată și de prezența insectei aflate în 
diferite stadii de dezvoltare pe partea inferioară a frunzelor.

3.2. Metode de depistare a speciei Corythucha 
arcuata după prezența insectei în diverse stadii 
de dezvoltare
Corythucha arcuata poate fi depistată cu ușurință în toate 
stadiile de dezvoltare, în funcție de momentul în care 
se realizează lucrările de control al arboretelor sau al 
culturilor de stejari din pepiniere. Întrucât depistarea 
insectei este influențată de momentul fenologic, se 
recomandă consultarea biologiei insectei pentru a stabili 
stadiul de dezvoltare în care se găsește în momentul 
controlului.
În stadiul de adult, insecta este întâlnită pe tot parcursul 
anului și poate fi prezentă în mai multe locuri în funcție 
de momentul monitorizării. Primăvara, din a doua 
decadă a lunii aprilie, aceasta devine activă și începe 
să se hrănească pe partea inferioară a frunzelor. Fiind 
vorba de indivizii care provin din generația hibernantă, 
numărul adulților este relativ scăzut. De asemenea, 
s-a constatat că în această perioadă adulții preferă 
să trăiască în mod gregar, concentrându-se câte 3-10 
adulți la baza frunzelor aflate în plină lumină (Figura 
4A). Începând cu luna iulie, când apar adulții primei 
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generații, din cauza densității mari a populațiilor, cât 
și din cauza prezenței tuturor stadiilor de dezvoltare, 
aceștia încep să se individualizeze și nu mai țin seama 
de expoziția frunzelor, fiind întâlniți chiar și pe frunzele 
umbrite (Figura 4B). În condiții de suprapopulare, aceștia 
trăiesc și în această perioadă în mod gregar. După a doua 
jumătate a lunii octombrie, adulții generației a treia se 
retrag pentru iernare în crăpăturile scoarței, în partea 
superioară a coroanei.

a                                                     b

Fig. 4. Identificarea insectei C. arcuata în stadiul de adult: (A) 
adulții din generația hibernantă; (B) adulții din generațiile I-II

Începând cu luna mai și până la sfârșitul lunii septembrie 
insecta se poate depista și în stadiul de ou. Ouăle sunt 
depuse în ponte pe partea inferioară a frunzelor (Fig. 5). 
Se pot întâlni până la 7 ponte pe o frunză în funcție de 
densitatea populației, iar într-o pontă numărul ouălor 
poate varia între 2 și 350. Pentru depistarea insectei în 
stadiul de ou este necesară o atenție sporită din partea 
observatorului deoarece depunerile de ouă pot fi 
confundate foarte ușor cu excrementele (Fig. 5).

Fig. 5. Identificarea insectei C. arcuata în stadiul de ou 

În stadiul de nimfă insecta poate fi depistată începând 
cu luna iunie până la sfârșitul lunii septembrie. Nimfele 
trăiesc exclusiv pe partea inferioară a frunzelor și au un 
mod de viață gregar (Fig. 6).

 Fig. 6. Identificarea insectei C. arcuata în stadiul de nimfă

4. Concluzii
Pentru a evita accentuarea dezechilibrelor la nivelul 
ecosistemelor forestiere ca urmare a apariției 
insectei invazive C. arcuata, se impune adoptarea 
unui management bazat pe cunoașterea bioecologiei 
insectei și a metodelor de depistare rapidă, în baza unor 
protocoale.
Depistarea prezenței insectei se poate face cu ușurință în 
toate stadiile de dezvoltare, pe baza observațiilor atente 
ale observatorului.
Cu toate acestea, metodele de depistare prezentate în 
lucrare trebuie să fie dublate de instituirea unui sistem 
de supraveghere permanentă și riguroasă și, după caz, 
de adoptarea unor măsuri de combatere.
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Abstract
Methods for detecting the invasive alien species Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) in oak forests
Corythucha arcuata, commonly known as oak lace bug, is an invasive alien insect species that was first reported 
in Europe in 2000, in northern Italy and in Romania in 2015. Given the negative impact and harmful potential 
that invasive species have, it is necessary to establish detecting methods for C. arcuata to prevent the difficulties 
encountered by foresters in reporting it. This paper aims to develop working protocols for the early detection of 
this invasive species taking into consideration both the characteristic attack and the presence of the insect. The 
results show that the presence of the insect can be easily detected at all stages of development, based on careful 
investigations made by the observer. However, the methods of detection presented in the paper must be doubled 
by the establishment of a permanent and rigorous surveillance system.
Keywords: early detection, forest pests, invasive alien species, oak forests
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1. Introducere
Lymantria dispar (L.) (Ord. Lepidoptera, Fam. Erebidae), 
cunoscută drept “omida păroasă a stejarului” sau “omida 
cu puncte roşii şi albastre”, este unul dintre cei mai 
importanți defoliatori ai foioaselor din Eurasia, nordul 
Africii și America de Nord, generând pagube importante 
atât din punct de vedere economic cât și ecologic 
(Alalouni et al. 2013).
În România insecta realizează gradații periodice în 
arboretele de foioase, în special în cele de cvercinee și 
plop (Simionescu & Mihalache 2000, Simionescu et al. 
2012).
Ciuperca Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu, 
and R.S. Soper, face parte din Ord. Entomophthorales, 
Fam. Entomophthoraceae, ai căror membri pot ataca 
o mare varietate de insecte gazdă, incluzând specii 
din Hemiptera, Diptera, Lepidoptera, Coleoptera, 
Orthoptera și Hymenoptera (Capinera 2004). Este o 
ciupercă asiatică (Japonia), care în urma introducerii ei 
în Statele Unite în scopul controlul biologic al L. dispar 
(Speare & Colley 1912, Andreadis & Weseloh 1990, Hajek 
et al. 1993). În SUA s-a extins considerabil, înlocuind 
virusul poliedrozei nucleare (VPN), ducând în perioada 
2007-2009 la o reducere drastică a populației de L. dispar 
(Reilly et al. 2014).
În Europa, Е. maimaiga a fost introdusă în Bulgaria 
pentru a intensifica controlul biologic al L. dispar, de 
unde s-a extins treptat în țările învecinate (Mirchev et al. 
2013, Hrašovec et al. 2013), de unde s-a extins, treptat, 
în țările din regiune: în Serbia și Turcia în anul 2011, în 
Grecia și Macedonia de Nord în 2012, în Croația, Bosnia 
și Herțegovina, Ungaria și Slovacia în 2013 (Pilarska et 
al. 2016)

Introducerea agentului patogen în Bulgaria, a dus la 
reducerea utilizării insecticidelor pentru combaterea 
focarelor de L. dispar.
În 2013, simptome similare cu cele ale bolii provocate 
de E. maimaiga au fost observate în mai multe arborete 
de cvercinee din partea central-sudică a României, în 
Muntenia, regiune învecinată la sud cu Bulgaria (Nețoiu 
et al. 2016).
Obiectivul cercetării a fost de a investiga prezența 
ciupercii E. maimaiga în primele focare de L. dispar din 
partea centrală, central-sudică și sud-vestică a României.

2. Metoda de cercetare
Locul cercetărilor
Prezența ciupercii a fost analizată în cinci zone forestiere 
(Fig. 1):

 – Ocolul Silvic (O.S.) Costești, Direcția Silvică (D.S.) 
Argeș (2013);

 – O.S. Cărbunești (U.P.VII), D.S. Gorj (2014);
 – O.S. Cărbunești (U.P.III), D.S. Gorj (2014);
 – O.S. Turceni, D.S. Gorj (2014);
 – O.S. Mediaș (U.P. IV Boian), D.S. Sibiu (2014).

Fig. 1. Distribuția geografică a zonelor cercetate în partea 
centrală, central-sudică și sud-vestică a României
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Primele probe, de la O.S. Costești, de omizi moarte 
suspecte de infecții cu E. maimaiga, au fost recoltate 
din teren de către colectivul de protecție a pădurilor din 
cadrul INCDS „Marin Drăcea” - Stațiunea Craiova.
În urma analizei microscopice a larvelor, realizată la 
INCDS „Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov, la începutul 
anului 2014, a fost confirmată prezența ciupercii 
entomopatogene, drept pentru care, în aprilie 2014, au 
fost prelevate noi probe de larve din restul locațiilor 
studiate de către colectivul Stațiunii Brașov.
Suprafețele de studiu au fost alese în arborete cu 
caracteristici diferite ale pădurii și infestării, situate 
în zone mai apropiate de sursa de contaminare - 
Bulgaria (Oltenia și Muntenia) sau mai depărtate (sudul 
Transilvaniei).

Metoda de cercetare
În arboretele puternic infestate cu L. dispar, unde au fost 
consemnate mortalități naturale importante la stadiul de 
larvă al defoliatorului, au fost căutate indiciile infecțiilor 
cu E. maimaiga (larve moarte agățate vertical de 
trunchiuri, cu picioarele posterioare extinse lateral, prin 
subțierea corpului și prin prezența pe partea superioară 
a corpului a unei zone albicioase care denotă prezența 
conidiilor și miceliilor ciupercii entomopatogene). 
Acestea au fost separate de larvele moarte ce prezentau 
caracteristicile infecțiilor cu VPN (moartea omizilor 
într-o poziție caracteristică de “V răsturnat” cu picioarele 
abdominale mijlocii fixate pe scoarță).
Larvele de L. dispar au fost recoltate din teren, apoi, în 
laborator, la binocular, au fost observate caracteristicile 
larvelor și pupelor infectate (culoare, formă, densitate), 
pentru a se descoperi simptomele specifice micozei 
produsă de E. maimaiga.
Primele analize s-au făcut pe probele din 2013, unde au 
fost analizate un număr de 30 larve moarte, pentru a se 
determina prezența ciupercii.

Larvele vii colectate din teren în 2014, în număr de 127, 
au fost crescute în vase și cutii, fiind hrănite cu frunze de 
stejar până la transformarea acestora în pupe, putând fi 
astfel analizate caracteristicile micozei în diferite stadii 
de dezvoltare ale defoliatorului (Fig. 2).

Fig. 2. Vase și cutii folosite pentru creșterea larvelor de L. dispar 
(foto M. Crivăț)

Prin analizarea larvelor la binocular, măsurarea 
lungimii acestora și a lățimii capsulei cefalice s-a putut 
determina vârsta acestora. Mai apoi, fiecare larvă în 
parte a fost analizată la microscop, pentru evidențierea 
și caracterizarea sporilor ciupercii E. maimaiga.
În teren au fost descrise caracteristicile arboretelor 
și a fost estimată defolierea prognozată cu L. dispar și 
cea reală, la momentul observațiilor și spre sfârșitul 
perioadei larvare (Tab. 1).
Defolierea prognozată (Def. P.) a fost semnificativ mai 
mare la arboretele de cvercinee din O.S. Cărbunești 
(4.6 depuneri/arbore) în 2014, față de O.S. Costești (1.2 
depuneri/arbore) în 2013.

Tab. 1. Caracteristicile arboretelor și suprafețelor de observație infestate cu L. dispar și prezența ciupercii E. maimaiga

Zona studiată Alt. (m) Compoziție Vârstă (ani) Def. P. (%) Def. R. (%) Cauză 
Mortalitate (%)

AG / O.S. Costești, Tătărăști 175 9Ce 1Gî 60 60-80 30-40 100 EM
GJ / O.S. Cărbunești, U.P. VII, u.a. 3-6 300 10Go 80 171-376 <25 38 EM

GJ / O.S. Cărbunești, U.P. III, u.a. 29, 53-54 350 10Go 85 100-370  10-15 33 EM
GJ / O.S. Turceni, Tr. Chera-Copăcioasa 150-200 6Ce 4Go 50-80 5-20 <20 30 VPN + 70 EM

SB / O.S. Mediaș, U.P. Prim. Bardaș, u.a 13H 510 10Go 125 15 <15 16 EM
Notă: Ce – cer, Gî – gârniță, Go – gorun; Def. P. – defoliere prognozată, Def. R. – defoliere reală; EM – Entomophaga maimaiga, VPN – Virusul poliedrozei nucleare.

Pentru analiza sporilor de E. maimaiga au fost încercate 
câteva metode de prelevare:

 – introducerea larvelor moarte în apă și analizarea 
probelor după 24-48 h;

 – prelevarea unei probe de pe partea superioară a 
corpului larvelor (o singură trecere/răzuire, cu vârful 
lamei bisturiului);

 – probă preluată cu acul din corpul larvelor și pupelor.
Prima metodă a eșuat datorită faptului că sporii au fost 
destul de bine prinși în perii larvelor, iar ultima metodă 
asigură o zonă de repicare prea mică din corpul larvei. 

Astfel, detectarea prezenței sporilor de E. maimaiga 
s-a realizat prin prelevarea unei probe, prin răzuirea 
(cu bisturiul) a unei porțiuni liniare, egală cu 1(2) mm 
x lungimea larvei, de pe partea superioară a corpului 
larvelor, respectiv din interiorul larvelor și pupelor, care 
a fost pusă apoi pe lamelă pentru a fi supusă examinării 
microscopice.
Au fost examinate tipurile de spori (conidii, azigospori): 
dimensiunea lor, caracteristicile structurale și numărul 
acestora, prin care s-a stabilit gradul de infectare al 
larvelor. S-au efectuat două măsurători ale sporilor – 
lungimea (L) și lățimea (l).
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3. Rezultate și Discuții
Caracteristicile larvelor și pupelor infectate
Prezența ciupercii pe larvele de L. dispar a putut fi 
remarcată în special pe baza următoarelor caracteristici:

 – larve moarte cu picioarele posterioare prinse pe 
frunze/lujeri/scoarță și cu partea anterioară a corpului 
atârnând în jos;

 – unele larve au prezentat o subțiere mai pronunțată (uscare);
 – unele au eliberat un lichid cu miros de descompunere;
 – prezența unei zone alb-gălbuie (miceliu cu conidiofori 

purtători de conidii), pe partea superioară a corpului 
larvelor moarte.

Fig. 3. Simptome caracteristice prezenței ciupercii E. maimaiga 
pe larvele de L. dispar: larvă ce prezintă subțiere, praf alb-gălbui, 

picioarele posterioare extinse în lateral (foto M. Crivăț)

Descrierea ciupercii
Analiza microscopică a fiecărei larve în parte a permis 
observarea tipurilor de spori ai ciupercii: conidii (C) și 
azigospori aflați în etapele de dezvoltare incipientă (I), 
medie (M) și dezvoltată (D) (Fig. 4 a, b).
Sporii inițial formați au pereți subțiri și granule interioare, 
iar după maturizarea completă au peretele îngroșat 
(dublu) și ≥ 1 picături lipidice interne (Hajek et al. 2008).

a

b
Fig. 4. Sporii ciupercii E. maimaiga aflați în diferite etape de 

dezvoltare: a – conidii și b – azigospori, izolați din larvele moarte 
de L. dispar (foto M. Crivăț)

Dimensiunile conidiilor măsurate, având o formă 
specific piriformă, au fost cuprinse între 17.8 x 24.3 μm 
și 34.0 x 42.1 μm (Tab. 2). Rezultatele sunt similare cu 
cele din Croația, unde lungimea acestora a fost cuprinsă 
între 24.2 și 35.8 μm (Hrašovec et al. 2013).

Tab. 2. Dimensiunea conidiilor de E. maimaiga de pe larvele 
moarte de L. dispar în suprafețele cercetate

Zone studiate
Conidii (C)

L min-max l min-max Medie (L x l)

Costești 0 0 0

Cărbunești, U.P. VII 24.3-42.1 17.8-34.0 34.4 x 27.2

Cărbunești, U.P. III 34.2 30.8 34.2 x 30.8

Turceni 32.4-35.6 24.3 34.0 x 24.3

Mediaș 0 0 0

Notă: L-lungime, l-lățime (μm)
Dimensiunile azigosporilor au fost cuprinse între 16.2 și 
51.8 μm (Tab. 3).
Sporii ciupercii s-au dezvoltat, până la evoluția completă 
a pereților, fiind pregătiți, astfel, să reziste pentru 
o perioadă lungă de timp, până la apariția viitoarei 
generații de larve.
Hrašovec et al. (2013), a cercetat 10 zone situate în partea 
de est a Croației, în care au fost constate mortalități 
puternice ale populației de L. dispar, observând faptul 
că dimensiunea sporilor este influențată de anul în care 
larvele au fost colectate, vârsta acestora și condițiile 
meteorologice la momentul respectiv.



Anul XXVII | Nr. 50 | 2022

67

Tab. 3. Dimensiunea azigosporilor de E. maimaiga aflați în cele trei etape de dezvoltare: Incipientă (I), Medie (M), Dezvoltată (D), de pe 
larvele moarte de L. dispar, în suprafețele cercetate

Zone studiate

Azigospori
Incipienți (I) Medii (M) Dezvoltați (D)

L 
min-max

l
 min-max

Medie
(L x l)

L
min-max

l
 min-max

Medie
(L x l)

L
min-max

l
 min-max

Medie
(L x l)

Costești 0 0 0 0 0 0 17.8-51.8 16.2-48.6 36.0 x 34.8
Cărbunești, U.P. VII 21.1-43.7 21.1-43.7 34.2 x 33.4 21.1-47.0 21.1-47.0 35.4 x 34.5 24.3-51.8 22.7-50.0 35.0 x 34.1
Cărbunești, U.P. III 32.4-40.5 30.8-40.5 34.8 x 34.1 32.4-40.5 32.4-38.9 35.7 x 34.9 27.5-42.1 24.3-40.5 34.7 x 33.8

Turceni 25.9-40.5 25.9-38.9 32.9 x 32.4 30.8-38.9 30.8-37.3 33.7 x 33.1 24.3-40.5 24.3-38.9 29.1 x 28.5
Mediaș 32.4-38.9 30.8-37.3 34.7 x 34.0 32.4-38.9 32.4-34.0 35.1 x 33.0 24.3-38.9 22.7-35.6 32.8 x 31.3

Intensitatea infecțiilor cu E. maimaiga
Gradul de infectare s-a considerat a fi dat de cantitatea 
de spori pe unitatea de lungime măsurată: nr. spori / mm 
lungime larvă.
Intensitatea infecției este variabilă, de la foarte slabă la 
foarte puternică, fiind cuprinsă între 1.6 și 126.2 spori/ 
mm lungime (2013), respectiv între 0.6 și 70.8 spori/ mm 
lungime (2014).
Pentru probele de la O. S. Costești (2013) și de la O.S. 
Cărbunești, U.P. VII (2014), unde numărul de larve 
analizate a fost apropiat, s-a realizat graficul corelativ 
între caracteristicile larvelor și ale infecției cu E. 
maimaiga, (Tab. 4, 5).
Tab. 4. Legătura dintre caracteristicile larvelor și ale infecției cu E. 

maimaiga pentru probele de la O.S. Costești, 2013

L mC V NS
L 1

mC 0.628** 1
V 0.531* 0.917*** 1

NS -0.025 -0.067 -0.016 1

Notă: L – lungime, mC – mărime cap, V – vârstă, NS – 
număr spori

Tab. 5. Legătura dintre caracteristicile larvelor și ale infecției cu E. 
maimaiga pentru probele de la O.S. Cărbunești, U.P. VII, 2014

L mC V NS
L 1

mC 0.700** 1
V 0.634** 0.808*** 1

NS 0.378 0.193 0.216 1

Notă: L – lungime, mC – mărime cap, V – vârstă, NS – 
număr spori
Graficul corelativ arată doar legături puternice între 
variabilele apropiate (dimensiunile larvei și vârstă). 
Infecțiile cu E. maimaiga nu țin cont de vârstă, afectând 

toate larvele de vârsta IV-VI (2013), respectiv II-V (2014).
Numărul total de spori analizați pe larvele infectate cu E. 
maimiaga în zonele cercetate a fost de 4448 (Tab. 6).
Tab. 6. Numărul larvelor, pupelor și a sporilor analizați din zonele 

studiate

Zona studiată
Număr larve 

infectate 
cu EM

Număr 
spori/ larve

Număr pupe
infectate 

cu EM

Număr 
spori/ pupe

Costești 30 2214 0 0
Cărbunești, U.P. VII 29 2000 0 0
Cărbunești, U.P. III 2 126 0 0

Turceni 2 91 1 221
Mediaș 2 17 0 0
TOTAL 65 4448 1 221

Un număr mai mare de larve infectate au fost identificate 
în O.S. Costești și O.S. Cărbunești (U.P. VII). În celelalte 
suprafețe cercetate, numărul redus de larve colectate 
indică o densitate scăzută, atât a defoliatorului, cât și a 
ciupercii parazite.
În urma controlului și observării lor periodice, s-a putut 
constata atacul ciupercii și asupra pupelor (Fig. 5).

Fig. 5. Pupă atacată de ciuperca E. maimaiga (foto M. Crivăț)

După analiza microscopică a probelor preluate din 
interiorul pupei, de la O.S. Turceni, s-a determinat 
prezența ciupercii E. maimaiga, fiind constatați un 
număr de 221 azigospori aflați în starea de dezvoltare 
completă, având dimensiunea medie cuprinsă între 35.0 
și 36.0 μm (Tab. 6, 7). Mortalitatea pupelor cauzată de E. 
maimaiga a fost de 11,7-33,1% în Bulgaria și 0,4-6,3% în 
Serbia (Georgiev et al. 2019).

Tab. 7. Rezultatele privind mortalitatea larvelor de L. dispar în urma infectării cu E. maimaiga în zonele cercetate

Zona cercetată Anul 
colectării

Număr 
de larve 

colectate

Număr larve 
moarte analizate 

(microscopie)

Larve moarte infectate 
cu EM

Număr 
pupe

Număr pupe 
moarte

Pupe moarte infectate 
cu EM

Larve ajunse la 
maturitate (fluturi)

n % n % n %
Costești 2013 30 30 30 100 0 0 0 0 0 0

Cărbunești, U.P. VII 2014 82 32 29 35.4 50 2 0 0 48 58.5
Cărbunești, U.P. III 2014 6 5 2 33.3 1 0 0 0 1 16.7

Turceni 2014 19 17 2 10.5 2 2** 1 50 0 0.0
Mediaș 2014 20 4 2 10.0 16 1 0 0 15 75.0
TOTAL 157 88 65  - 69 5* 1  - 64  -

* 4 pupe au murit din cauze necunoscute și una din cauza infecției cu E. maimaiga**
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Pentru probele din 2014 s-au putut observa toate stadiile 
de dezvoltare ale insectei (ou, larvă, pupă, fluture) și 
impactul ciupercii asupra lor. Au fost observate în total 
127 larve, din care prezența ciupercii s-a putut remarca 
la 58 dintre ele, în urma mortalității lor și prin analiza 
microscopică pentru determinarea sporilor (Tab. 7). 
Mortalitatea larvelor de L. dispar cauzată de E. maimaiga, 
în 2014, a variat între 10.0 și 35.4% (Tab. 7, Fig. 6).
Rezultate similare ca cele prezentate în tabelul de mai 
sus, au fost obținute și de Pilarska et al. (2005), pentru 
regiunea Karlovo din centrul Bulgariei, de unde au fost 
colectate larve de L. dispar pe o perioadă de cinci ani 
(2000-2004) și monitorizate zilnic în laborator. Astfel, pe 
15 iunie 2003 au fost colectate un număr de 19 larve din 
această regiune, din care 2 au prezentat infecție cu E. 
maimaiga, rezultate întâlnite și în studiul nostru, la O.S. 
Turceni, jud. Gorj (Tab. 7).
În funcție de numărul de larve moarte analizate în cele 
cinci zone, s-a reprezentat grafic procentul de mortalitate 
al larvelor cauzat de E. maimaiga, VPN și din alte cauze 
(Fig. 6). Mortalitatea larvelor de L. dispar sub acțiunea 
ciupercii E. maimaiga a fost de 6,5-86,8% în Bulgaria și 
62,8-98,8% în Serbia (Georgiev et al. 2019).

Fig. 6. Rata de mortalitate a larvelor de L. dispar în zonele 
cercetate ca urmare a infecției cu ciuperca E. maimaiga, de VPN și 

din alte cauze

În final, s-a observat evoluția insectei defoliatoare 
în condiții de laborator, în vase de creștere (Fig. 2). L. 
dispar a trecut prin toate cele patru stadii de dezvoltare: 
larvă, pupă, adult / fluture (Fig. 7), până la obținerea noii 
generații de ouă.

a

b
Fig. 7. Fluturi masculi (a) și femele (b) de L. dispar (foto M. Crivăț)

În 1999, E. maimaiga a fost introdusă cu succes în 
Bulgaria, iar în 2005 patogenul a cauzat extinse epizotii 
în populațiile de L. dispar din diferite regiuni ale țării 
vecine (Hrašovec et al. 2013). După introducerea ciupercii 
E. maimaiga în Bulgaria, s-a constatat o reducere în 
utilizarea de insecticide pentru combaterea focarelor 
existente de L. dispar.
Prezența și activitatea ciupercii a fost foarte importantă 
pentru conservarea biodiversității ecosistemelor de 
stejar, care adăpostesc multe specii de lepidoptere cu 
valoare ridicată de conservare, dar care sunt vulnerabile 
la efectele aplicării preparatelor entomophogenice 
(de exemplu, pe bază de Bacillus thuringiensis) sau 
de insecticide chimice care sunt toxice pentru multe 
lepidoptere și alte nevertebrate (albine etc.) non-țintă 
(Hajek 1999, Pilarska et al. 2005).
Entomopatogenul E. maimaiga nu a creat infestări altor 
grupe de insecte în testele instalate în Slovacia, Ungaria 
și Bulgaria (Barta et al. 2019).
Infecțiile naturale cu o gamă diversificată de paraziți, 
poate ține mai bine sub control populațiile de L. dispar 
(Pemberton et al 1993, McManus & Solter 2003, Dara et 
al. 2019).
Utilizarea unui preparat micotic (pe bază de spori/ 
micelii ale ciupercii) ca un produs de control biologic, 
ar îmbunătăți gama de măsuri pentru combaterea omizii 
păroase a stejarului (Hrasovec et al. 2013, Mirchev et al. 
2013, Dara et al. 2019). Acest lucru este necesar pentru 
protecția pădurilor, mai ales în contextul restricționării 
treptate a utilizării substanțelor chimice (recomandări 
din procesul de certificare a pădurilor - FSC), al schimbării 
de proprietate în pădurile de cvercinee, ce creează 
dificultăți pentru aplicarea unitară a tratamentelor.
Virulența / intensitatea atacului ridicată și specificitatea 
ciupercii E. maimaiga, precum și capacitatea sa de a 
reduce densitatea defoliatorului L. dispar, recomandă 
ciuperca drept o opțiune alternativă la tratamentele 
clasice, eficientă, economică și sigură din punctul 
de vedere al mediului înconjurător, pentru controlul 
biologic al acestei specii (Zúbrik et al. 2016, Nețoiu et al. 
2017, Georgiev et al. 2021).
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4. Concluzii
Încă din anii 2010 au fost consemnate și în țara noastră 
simptome similare cu ale bolii produsă de acest parazit 
entomofag.
În toate suprafețele experimentale, larvele de L. dispar 
sunt infectate cu E. maimaiga, ceea ce dovedește că 
ciuperca era prezentă atât în Oltenia și Muntenia, cât și 
în Transilvania, încă din 2013-2014.
Entomopatogenul s-a dezvoltat de la altitudini mici, de 
câmpie înaltă sau interfluviu (130-170 m) până la dealuri 
înalte (510 m), respectiv din cereto-gârnițete până în 
gorunete.
În urma studiilor realizate pe probele recoltate din 
aceste zone, s-a observat o evoluție completă a sporilor 
ciupercii, dovedindu-se faptul că larvele de L. dispar sunt 
un mediu propice de dezvoltare și de evoluție a acestora.
De asemenea, s-a constatat faptul că larvele, deși sunt 
infestate cu ciuperca E. maimaiga, pot evolua până la 
stadiul de pupă.
Primele estimări arată că entomopatogenul produce 
mortalități de 10-34% la larvele L. dispar, în suprafețele 
experimentale examinate.
Mortalitatea pupelor sub acțiunea entomopatogenului a 
fost doar rareori consemnată.

Mulțumiri
Rezultatele prezentate în acest articol fac parte din 
lucrarea de masterat a doctorandei Margareta Crivăț, 
susținută în 2014 în cadrul Facultății de Silvicultură 
și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania 
din Brașov. Interpretarea și valorificarea datelor a fost 
efectuată în cadrul proiectelor PN 19070201 și Cresforlife 
(contract subsidiar nr. 12). Publicarea a fost susținută 
prin programul “Creșterea capacității și performanței 
instituționale a INCDS „Marin Drăcea” în activitatea 
de CDI - CresPerfInst” (Contract nr. 34PFE./30.12.2021) 
finanţat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
prin Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de 
cercetare - dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanţă 
instituţională - Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI.
Apreciem ajutorul personalului implicat în protecția 
pădurilor din D.S. Argeș, Gorj și Sibiu, pentru informații 
privind atacurile de L. dispar și sprijinul acordat pentru 
accesul și recoltarea materialelor de teren.

Bibliografie
Alalouni A, Schädler M, Brandl R (2013). Natural enemie and 

environmental factors affecting the population dynamics of the 
gypsy moth. Journal of Applied Entomology 10.1111/jen. 12072.

Andreadis T G, Weseloh R M (1990). Discovery of Entomophaga 
maimaiga in North American gypsy moth, Lymantria dispar. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA. Population Biology, 87, 2461-2465.

Barta M, Zúbrik M, Kulfan J, Zach P, Pilarska D, Hajek A E, ... & 
Csóka G (2019). Non-target phyllophagous insects in oak forests of 
central and southeastern Europe as potential hosts of Entomophaga 
maimaiga. IOBC-WPRS Bulletin, 145, 1-5.

Capinera J L (ed.) (2004). Encyclopedia of Entomology. Vols. 1-3. Kluwer 
Academic Press, Dordrecht, The Netherlands.

Dara S K, Montalva C, & Barta M (2019). Microbial control of invasive 
forest pests with entomopathogenic fungi: A review of the current 
situation. Insects, 10(10), 341.

Georgiev G, Tabaković-Tošić M, Georgieva M, & Mirchev P (2019). 
Lymantria dispar mortality in pupal stage caused by Entomophaga 
maimaiga in Bulgaria and Serbia. Topola, (203), 71-78.

Georgiev G, Mirchev P, Georgieva M, Kechev M, Belilov S, Matova M, ... 
& Mutafchiiski I (2021). Biological control of gypsy moth (Lymantria 
dispar) by the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga in 
Bulgaria in 2021. Silva Balcanica, 22, 17-27.

Hajek A E, Larkin T S, Carruthers R I et al. (1993). Modeling the dynamics 
of Entomophaga maimaiga (Zygomycetes: Entomophthorales) 
epizootics in gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) populations. 
Environ. Entomol. 22: 1172-1187.

Hajek A E (1999). Pathology and epizootiology of Entomophaga maimaiga 
infections in forest Lepidoptera. Microbiology and Molecular Biology 
Reviews, 63(4), 814-835.

Hajek A E, Burke A E, Nielsen C, Hannam J J, & Bauer L S (2008). 
Nondormancy in Entomophaga maimaiga azygospores: effects of 
isolate and cold exposure. Mycologia, 100(6), 833-842.

Hrašovec B, Pernek M, Lukić I, Milotić M, Diminić D, Franjević M, 
Hajek A, Linde A, Pilarska D (2013). First record of the pathogenic 
fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu, and Soper 
(Entomophthorales: Entomophthoraceae) within an outbreak 
populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia. 
Periodicum biologorum, 115, 3, 379–384.

McManus M L, & Solter L (2003). Microsporidian pathogens in European 
gypsy moth populations. Proc: ecology, survey, and management of 
forest insects. USDA Forest Service, NE Res Stn Gen Tech Rep NE-311, 
44-51.

Mirchev P, Linde A, Pilarska D, Pilarski P, Georgieva P, Georgiev G 
(2013). Impact of Entomophaga maimaiga on gypsy moth populations 
in Bulgaria. Insect pathogens and entomoparasitic nematodes. IOBC-
WPRS Bulletin, 90, 359-363.

Nețoiu C, Tomescu R, Iliescu O, & Buzatu A (2016). Entomophaga 
maimaiga in Romania and future possibilities in biological control 
of Lymantria dispar populations. Annals of the University of Craiova - 
Agriculture, Montanology, Cadastre Series, XLVI(2), 646-655.

Pemberton R W, Lee J H, Reed D K, Carlson R W, & Han H Y (1993). 
Natural enemies of the Asian gypsy moth (Lepidoptera: Lymantridae) 
in South Korea. Annals of the Entomological Society of America, 86(4), 
423-440.

Pilarska D, McManus M, Pilarski P, Georgiev G, Mirchev P, Linde A 
(2005). Monitoring the establishment and prevalence of the fungal 
entomopathogen Entomophaga maimaiga in two Lymantria dispar L. 
populations in Bulgaria. J Pest Sci., 79(2), 63-67.

Reilly J R, Hajek A E, Liebhold A M, Plymale E (2014). Impact of 
Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) 
on outbreak gypsy moth populations (Lepidoptera: Erebidae): The 
role of weather. Environmental Entomology, 43(3): 632-641.

Simionescu A, Mihalache G (ed.) (2000). Protecția pădurilor. Regia 
Națională a Pădurilor, Ed. Mușatinii, Suceava.

Simionescu A, Chira D, Mihalciuc V, Ciornei C, Tulbure C (2012). 
Starea de sănătate a pădurilor din România din perioada 2001-2010. 
Ed. Mușatinii, Suceava.

Speare A T, Colley R H (1912). The artificial use of the brown-tail fungus 
in Massachusetts: With practical suggestions for private experiment, 
and a brief note on a fungous disease of the gypsy caterpillar. Wright 
& Potter Printing Company.

Weseloh R M (2003). Short and long range dispersal in the gypsy moth 
Lepidoptera: Lymantriidae fungal pathogen, Entomophaga maimaiga 
Zygomycetes: Entomophthorales. Environ Entomol 32, 111–122.

Zúbrik M, Hajek A, Pilarska D, Špilda I, Georgiev G, Hrašovec B, ... & 
Csóka G (2016). The potential for Entomophaga maimaiga to regulate 
gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. 
Journal of Applied Entomology, 140(8), 565-579.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

70

Abstract
Presence of Entomophaga maimaiga on Lymantria dispar, a case study in Romanian oak forests
This paper presents some information on the early natural spread of the fungus Entomophaga maimaiga in the 
populations of Lymantria dispar in central, south central and southwest part of Romania. E. maimaiga was first 
observed at Costești F. D. (Argeș County) in 2013 and expanded its range, being identified at Cărbunești F.D. (Gorj 
County), Turceni F.D., and Mediaș F. D. (Sibiu County) in 2014, in forests based on Quercus petraea, Q. cerris, and 
Q. frainetto.
The larvae collected from the field, that showed characteristics of the fungus attack, were analyzed and the 
presence of this fungus has been confirmed through the characteristic spores (conidia and azygospores). 
Laboratory analyzes showed the presence of the fungus on the larvae and, isolated, on the pupae. Based on the 
microscopic analysis, the spores inside the larvae were found in all the development stages, while in the pupae 
they were fully developed. The mortality of gypsy moth larvae due to E. maimaiga reached 35.4% in Cărbunești 
VII, 33.3% in Cărbunești III, and approximately 10.0% in Turceni and Mediaș plots.
Keywords: Lymantria dispar, Entomophaga maimaiga, spread, spores, larvae, pupae, Quercus petraea, Quercus 
cerris, Quercus frainetto



Anul XXVII | Nr. 50 | 2022

71

S E R V I C I I  E C O S I S T E M I C E

Identificarea serviciilor ecosistemice 
oferite de păduri prin intermediul zonării 

funcționale a acestora – studiu de caz 
pădurile RPLP Kronstadt

Ștefan Leca1, Alexandru-Claudiu Dobre1,2, Ionuț Silviu Pascu1, Gheorghe Marian Tudoran2, Diana Pitar1, 
Șerban Chivulescu1, Dragoș Ștefan Moldovanu 3 , Alexandra Constantin3, Marius Gabriel Miriță3, Ovidiu Badea1,2

 autori corespondenți
1. “Marin Drăcea” National Institute for Research 
and Development in Forestry, Department of Forest 
Management, Romania
2. “Transilvania” University of Braşov, Faculty of 
Silviculture and Forest Engineering, Department of 
Forest Engineering, Forest Management Planning and 
Terrestrial Measurements, Romania
3. Local Public Forest Management (RPLP) “Kronstadt” 
RA, Romania

1. Introducere
Serviciile ecosistemice reprezintă totalitatea beneficiilor 
directe și indirecte pe care ecosistemele le furnizează 
societății în vederea asigurării bunăstării populației 
umane (Cudlin et al. 2013). Conceptul serviciilor 
ecosistemice (TEEB 2010) a fost promovat intens și expus 
publicului larg, fapt pentru care relația dintre ecologie 
și economie s-a bucurat de o mare importanță în sfera 
cercetărilor de profil, o relație ce este coroborată prin 
însăși natura serviciilor ecosistemice (Vadineanu 2004, 
Dick et al. 2014, Ajrhough et al. 2019).
Activitățile de monitorizare precum și demersurile 
evaluării economice ale beneficiilor oferite de 
ecosistemele forestiere au ca și obiectiv comun 
asigurarea informațiilor indispensabile factorilor de 
decizie politică, în vederea adoptării celor mai bune 
decizii de management (Torkar & Krašovec 2019). Aceste 
informații sunt necesare pentru dezvoltarea de soluții, 
alternative și scenarii, în care sunt integrate măsuri de 
management în vederea implicarii publicului direct 
interesat în cadrul ciclului decizional (Dobre et al. 2021).
În ultimele decenii, la nivel internațional, în vederea 
înțelegerii și identificării serviciilor ecosistemice au fost 
concepute și promovate mai multe clasificări specifice 
(Cazacu et al. 2020). Printre acestea se pot enumera 

cele realizate prin intermediul unor programe precum: 
Clasificarea Comună Internațională a Serviciilor 
Ecosistemice (CICES), TEEB - Economia Ecosistemelor 
și Biodiversității sau Evaluarea Milenară a Ecosistemelor 
(MEA 2005, Kumar 2012, Haines-Young & Potschin 
2013). Totodată, la nivel național, sistemul românesc de 
clasificare și zonare funcțională a pădurilor reprezintă 
un instrument extrem de bine fundamentat și integrat în 
preocupările actuale referitoare la clasificarea funcțiilor 
și serviciilor ecosistemice oferite de păduri (Dobre et al. 
2021).

2. Material și metode
2.1. Localizare
În prezentul studiu de caz au fost utilizate informații 
referitoare la fondul forestier aflat în administrarea 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt (RPLP).

Fig. 1. Variația datelor climatice (temperatură și precipitații)

Aceste păduri însumează 14 268 ha și sunt amplasate în 
Carpații sudici, în masivele Postăvarul, Piatra Mare, și 
Ciucaș, în bazinul râului Târlung pe versanții munților 
Gârbovei și pe versantul estic al munților Perșani, din 
județul Brașov (Fig. 2).
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Altitudinea variază între 500 m și 1650 m, cu un climat 
temperat și o temperatură medie anuală cuprinsă între 
4,3°C și 7,7°C. Cantitățile de precipitații înregistrate în 
zonă sunt cuprinse între 102 și 312 mm, în golurile alpine 
acestea putând atinge chiar și 1300 mm (Fig. 1).
Principalele tipuri de stațiuni forestiere sunt cele de 
montan de amestec, iar tipurile de pădure principale 
sunt cele de amestec de fag cu rășinoase.

Fig. 2. Zona de studiu și localizarea suprafețelor de probă permanente

2.2. Identificarea funcțiilor și serviciilor 
ecosistemice
În vederea identificării funcțiilor si serviciilor 
ecosistemice oferite de pădurile administrate de Regia 
Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt RA a 
fost necesară, pe lângă evaluările efectuate în teren, 
și interogarea bazei de date amenajistice. În urma 
acestei interogări a fost adnotate categoriile funcționale 
corespunzătoare fiecărei unități amenajistice.
Ulterior, a fost utilizată corespondența dintre categoriile 
funcționale din amenajamentele silvice și funcțiile 
și serviciile ecosistemice definite de clasificările 
internaționale.
În silvicultura românească, legislația în vigoare, prin 
normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor 
silvice (citare OM), atribuie pădurilor șase tipuri 
funcționale. Încadrarea pădurilor în grupe, subgrupe şi 
categorii funcționale, este realizată astfel:

 – Grupa I. Păduri cu funcții speciale de protecție 
cuprinde 6 subgrupe, respectiv:

1.1. Păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții 
predominant hidrologice;
1.2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor şi 
solurilor, funcții predominant pedologice;
1.3. Păduri cu funcții de protecție contra factorilor 
climatici naturali sau antropici, funcții predominant 
climatice;
1.4. Păduri cu funcții de protecție, predominant sociale;
1.5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului 
şi ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente 
naturale de valoare deosebită;

1.6. Păduri cu funcții speciale pentru conservarea şi 
ocrotirea biodiversității.

 – Grupa II. Păduri cu funcții de producție şi protecție 
destinate să producă, în principal, arbori groși şi foarte 
groși de calitate superioară, în vederea producerii de 
lemn de rezonanță şi claviatură, lemn gros şi foarte 
gros pentru furnire estetice şi tehnice, lemn pentru 
cherestea și arbori mijlocii şi subțiri pentru celuloză, 
construcții rurale şi alte produse din lemn).

Informațiile corespunzătoare categoriilor funcționale 
ale fiecărei unități amenajistice din cadrul pădurilor 
administrate de RPLP Kronstadt RA (*** 2013) au fost 
preluate în format digital, prin interogarea bazelor de date 
amenajistice, respectiv a fișierelor ce conțin informații 
codificate cu privire la elemente generale de arboret, 
prin utilizarea programului informatic (AS) specific 
activității de amenajarea pădurilor. În cazul bazelor de 
date amenajistice care nu au fost disponibile în format 
digital, informațiile referitoare la categoria funcțională 
au fost preluate prin consultarea amenajamentelor 
silvice în format analogic, aceste informații fiind ulterior 
integrate în baza de date existentă.
Identificarea serviciilor a fost realizată conform 
corespondenței dintre categoriile funcționale și serviciile 
oferite de acestea în sistemele: Clasificarea Internațională 
a Serviciilor (CICES), Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA) și TEEB - Clasificarea Economică a Ecosistemelor 
si a Biodiversității, urmărind metodologia propusă în 
Alimpesc et al. (2021).
Din structura aceasta au fost selectate corespondențele 
aferente categoriilor funcționale identificate în cadrul 
RPLP Kronstadt RA. Pentru o mai bună reprezentare 
grafică a informațiilor analizate, a fost realizată o 
asimilare a serviciilor identificate conform clasificării 
TEEB și a funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc.

3. Rezultate
În conformitate cu analizele desfășurate, au fost 
identificate, cu precădere, următoare servicii:

 – Materii prime, resurse medicinale
 – Purificarea și tratarea apei
 – Prevenirea eroziunii solului
 – Reglarea debitelor de apă
 – Inspirație pentru cultură, artă și design, informații 

estetice
 – Materiale genetice
 – Informare și dezvoltare cognitivă
 – Hrana
 – Reglarea calității aerului
 – Moderare evenimente extreme
 – Polenizare
 – Menținerea fertilității solurilor

În vederea evaluării într-o manieră holistă și spațială a 
serviciilor ecosistemice oferite de arboretele studiate, 
s-a apelat la aplicarea unor corelații spațiale a datelor 
preluate din amenajamente și echivalate conform 
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descrierii anterioare, cu limitele descrise de parcelarul 
silvic. Reprezentarea a fost una de tip prezență/
absență pentru a menține accentul asupra regiunilor 
ce îndeplinesc diferitele servicii, fără a încărca piesele 
grafice și a menține elementele descriptive specifice unei 
hărți de profil. Drept suport s-au utilizat date vectoriale 
simbolizate cu un stil de fundal neutru, cu culori, 
etichete și detalii minime, concepută pentru a atrage 
atenția asupra conținutului tematic. Aceasta include 
căi de transport principale, elemente hidrografice, 
localități și limite administrative ca și repere (ESRI 
2020). Reprezentarea grafică a serviciilor ecosistemice 
identificate la nivel de unitate amenajistică din cadrul 
RPLP Kronstadt RA clasificate pe tipuri de servicii 
au fost ulterior reprezentate grafic pentru a facilita 
interpretarea spațială a acestora (Fig. 3).

Fig. 3. Serviciile ecosistemice identificate în cadrul RPLP Kronstadt 
RA – clasificate la nivel de unitate de producție

Fig. 4. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice - Inspirație pentru Cultură, Artă și Design și 

Informații estetice

Fig. 5. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Prevenirea Eroziunii Solului și Menținerea 

Fertilității

Serviciile oferite de ecosistemele forestiere din cadrul 
RPLP Kronstadt RA sunt diverse și tind să asigure 
majoritatea funcțiilor prevăzute în cadrul clasificărilor 
de profil.
Analizând rezultatele obținute, serviciile din cadrul 
funcției de reglare tind să fie cele mai bine reprezentate 
la nivelul pădurilor din cadrul fondul forestier aflat în 
administrarea RPLP Kronstadt RA. Servicii precum 
reglarea debitelor de apă, prevenirea eroziunii solului 
și menținerea fertilității sau inspirație pentru cultură, 
artă și design și informații estetice depășesc 70% din 
suprafața efectivă a unităților de producție (Fig. 4, 5, 6).
Proporții considerabile, însă mai reduse în comparație 
cu cele menționate anterior sunt deținute de servicii 
precum: reglarea calității aerului sau de asigurare a 
diversității genetice (materiale genetice) (Fig. 7, 8).
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Fig. 6. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice –Reglarea Debitelor de Apă

Fig. 7. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Reglarea Calității Aerului

Fig. 8. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Materiale genetice (diversitate genetică)

Ponderi mai scăzute sunt înregistrate de servicii din 
cadrul tuturor funcțiilor (reglare, culturale, producție), 
cele mai mici valori fiind caracteristice serviciilor 
ecosistemice referitoare la informare și dezovoltare 
cognitivă, materii prime, resurse medicinale și hrană, 
moderare evenimente extreme sau purificarea și tratarea 
apei (Fig. 9, 10, 11, 12).

Fig. 9. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Informare și Dezvoltare cognitivă

Fig. 10. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Materii Prime, Resurse Medicinale și Hrană

Fig. 11. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Moderarea Evenimentelor Extreme
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Fig. 12. Distribuția spațială a potențialului de a asigura servicii 
ecosistemice – Purificarea și Tratarea apei

Ponderea cea mai însemnată a serviciilor ecosistemice 
este deținută de unitatea de producție II, iar cea mai 
variată gamă este deținută de unitatea de producție IV.

4. Concluzii
Gama de servicii furnizate de ecosistemele forestiere 
este una foarte variată și complexă. În acest sens, 
pentru identificarea lor, au fost urmărite majoritatea 
clasificărilor de profil pentru conceptualizarea și 
expunerea tuturor funcțiilor specifice.
Serviciile cu cea mai mare frecvență la nivel de unitate 
amenajistică fac parte din cadrul funcției de reglare. 
Astfel, beneficii precum reglarea debitelor de apă sau 
prevenirea eroziunii solurilor prezintă cea mai mare 
dispersie în cadrul hărților de distribuție realizate.
O distribuție semnificativă o au serviciile cultural-
estetice, fiind un serviciu conex serviciilor de reglare 
sau suport.
O repartizare mai restrânsă este deținută de servicii 
precum moderarea evenimentelor extreme, purificarea 
și tratarea apei sau materiale genetice.
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Abstract
Methods for assessing ecosystem services – case study of RPLP Kronstadt forests
Ecosystem services represent the totality of direct and indirect benefits that ecosystems provide to society in 
order to ensure human well-being. The concept of ecosystem services is highly promoted among the general 
public, which is why the relationship between ecology and economics has been of great importance in the field 
of research. This relationship is corroborated by the very nature of ecosystem services. Monitoring programmes 
and approaches to the economic valuation of the benefits provided by forest ecosystems share the common 
objective of providing information that is essential to the decision-making process. This information translates 
into the creation of options in terms of management measures and alternatives for involving the directly 
interested public in the decision-making cycle. In the last decades, several classifications have been designed 
and promoted internationally to understand and identify ecosystem services. These include the Common 
International Classification of Ecosystem Services (CICES), TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
or the Millennium Ecosystem Assessment.
The services within the regulation services tend to have the highest frequency at the management planning 
units level. Thus, services such as water flow regulation, prevention of soil erosion and fertility maintenance or 
inspiration for culture, art and design and aesthetic information exceed 70% of the effective area corresponding 
to the developed maps. Cultural-aesthetic services have a significant distribution, being a service related to 
regulation or support services.
A narrower distribution is held by services such as extreme event mitigation, water purification and treatment, 
or genetic material.
Keywords: ecosystem services; regulation and support; cultural-aestetic; spatial; RPLP Kronstadt.
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1. Introducere
Declinul alarmant al biodiversității, din ultima perioadă, 
a făcut ca societatea să promoveze acțiuni de creștere a 
gradului de conștientizare privind funcțiile și serviciile 
oferite de ecosisteme (Torkar & Krašovec 2019).
Serviciile ecosistemice au fost definite ca și totalitatea 
beneficiile obținute, direct sau indirect de către oameni, 
din procesele ecosistemice (Costanza et al. 1997, Daily 
1997). Mai concret, ecosistemele realizează servicii 
fundamentale de susținere a vieții de care depinde 
civilizația umană (Summers et al. 2012) iar în acest 
scop a fost definit conceptul de servicii ecosistemice 
în vederea evidențierii dependenței sociale de diverse 
ecosisteme naturale (Daily 1997, Graves et al. 2017, 
Torkar & Krašovec 2019). Astfel, serviciile ecosistemice 
au fost clasificate în servicii de aprovizionare, servicii 
de reglare, servicii culturale și servicii suport (MA 2005, 
Dobre et al. 2021).
În ultimii 50 de ani, omenirea a degradat într-un ritm 
foarte alert ecosistemele (Daily 1997), iar percepția 
multor oameni este că natura oferă aceste servicii 
gratuit și, prin urmare, valoarea funcțiilor și serviciilor 
ecosistemice este redusă sau chiar inexistentă (Summers 
et al. 2012).
Deși nu plătim pentru aceste servicii oferite de natură, 
plătim semnificativ pierderea acestora (Summers et al. 
2012), preț reflectat în instalațiile de tratare a apelor 
uzate, acțiunile de reducere a gazelor cu efect de seră, 
îmbolnăvirea populației, fertilitatea redusă a solurilor 
dar și prin pierderea peisajelor ecosistemelor, care 

contribuie semnificativ la pierderea fericirii oamenilor.
Ecosistemele forestiere sunt unul dintre cei mai mari 
furnizori de servicii ecosistemice (Raum 2018) iar 
cunoștințele cu privire la beneficiile oferite de acestea 
s-au dezvoltat în ultimul timp, singura limitare fiind 
integrarea acestora în deciziile luate de autorități prin 
sisteme de contabilitate națională și alte mecanisme 
(Daily 1997).
Deciziile stabilite fără consultarea și în lipsa acordului 
persoanelor afectate (Riechers et al. 2016) pot conduce la 
nerespectarea de către locuitori a politicilor de mediu și 
a proceselor de planificare pe termen lung (Churchman 
& Sadan 2004, Alberts 2007).
Implicarea oamenilor obișnuiți în luarea deciziilor, 
promovează mandatarea civică și încrederea în autorități 
(Oecd 2001).
Pentru a se obține o sustenabilitate socio-ecologică și 
totodată ca măsurile de management să fie luate corect 
este importantă înțelegerea beneficiilor culturale ale 
serviciilor ecosistemice (Faehnle et al. 2014, Pleasant et 
al. 2014).
Înțelegerea compromisurilor dintre protecție și 
dezvoltare poate fi realizată doar prin educație, educație 
care are la bază cercetările din acest domeniu (Vaughan 
et al. 2003, Sodhi et al. 2010, Torkar & Krašovec 2019).
În prezent sunt mai multe metode de evaluare a funcțiilor 
și serviciilor ecosistemice (Cazacu et al. 2020), iar 
valoarea și importanța acestora variază în context social, 
astfel că cercetarea percepției serviciilor ecosistemice și 
culturale este un instrument util (Riechers et al. 2016).
Metoda utilizată în prezentele cercetări a fost una de tip 
non-monetar și anume evaluarea preferințelor (Cazacu 
et al. 2020).
Obiectivele lucrării au constat în i) identificarea 
beneficiilor oferite de Parcul Național Piatra Craiului ii) 
importanța funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite 
de aria naturală protejată percepută de tineri și iii) 
identificarea masurilor ce pot fi întreprinse în vederea 
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protejării ecosistemelor și integrarea rezultatelor în 
politicile de management ale Parcului Național Piatra 
Craiului.

2. Materiale și metode
Metoda de cercetare prin intermediul chestionarelor 
este un instrument de evaluare a preferințelor.
Avantajele acestei metode de cercetare, constau în faptul 
că nu implică costuri ridicate, reprezintă un mod rapid 
și totodată eficace de a aduna informații de la un număr 
mare de subiecți. În general, modalitatea de aplicare a 
chestionarelor poate diferii, în cele mai multe cazuri se 
realizează față în față, telefonic, online sau chiar prin 
intermediul serviciilor poștale.
Dezavantajele chestionarelor sunt că acestea pot furniza 
date nesigure sau chiar denaturate. Totodată, informațiile 
strânse pot fi nesigure din cauza prejudecății sociale 
referitoare la tendința respondenților de a răspunde 
la întrebări într-un mod care va fi privit favorabil de 
către ceilalți (Brown 2001). Astfel, datele furnizate de 
sondaje pot să nu fie neapărat reprezentative pentru 
comportamentul natural real.

2.1. Realizarea chestionarelor
Chestionarul a fost construit pornind de la tipologia 
Millennium Ecosystem Assessment (MA 2005) de 
clasificare a serviciilor ecosistemice. Pentru realizarea 
cercetărilor prin intermediul sondajelor este necesar 
a se studia un eșantion reprezentativ dintr-o populație 
utilizându-se o metodă științifică cunoscută (Bărbat 
1971, Jemna 2006).
Etapa premergătoare analizelor statistice constă în 
evidențierea unui grup de criterii în alegerea tipului de 
sondaj și anume: natura fenomenului sau a populației 
statistice, informațiile disponibile despre populația 
de referință, natura și volumul eșantionului, precizia 
rezultatelor cercetării prin sondaj (Cochran 1977, Ardilly 
2006).
Următorii pași sunt stabilirea obiectivelor respectivului 
chestionar, urmat de identificarea grupurilor 
țintă (eșantioanele sondajului) care să răspundă 
chestionarelor și întocmirea întrebărilor componente 
fiecărui tip de chestionar.
Pentru calcularea dimensiunii eșantionului, respectiv 
câte chestionare sunt necesare a se realiza pentru ca 
cercetările să exprime rezultate concludente, s-au 
parcurs următoarele etape:
a). Identificarea mărimii populației (N)
b). Calculul intervalului de încredere (e)
Intervalul de încredere sau marja de eroare, exprimat 
procentual, reprezintă valoarea adevărată din populația 
totală ce face obiectul cercetărilor. Se poate specifica că 
o marjă mică de eroare denotă rezultate mai precise dar 
totodată pentru adoptarea unei astfel de marje necesită 
ca cercetările să se realizeze pe un eșantion mai mare 
din populație.
c). Alegerea nivelului de încredere al sondajului
Între nivelul de încredere și intervalul de încredere 

există o legătură puternică, respectiv măsurarea 
gradului de certitudine referitor la cât de bine arată un 
eșantion din populația totală în cadrul marjei de eroare 
alese și se exprimă procentual. De precizat că, un nivel 
de încredere mai mare indică un grad mai mare de 
precizie, dar va necesita și un eșantion mai mare. În 
general, pentru realizarea sondajelor cele mai utilizate 
niveluri de încredere sunt de 90 %, 95% și 99%.
d). Determinarea abaterii standard (P)
Abaterea standard reprezintă variația așteptată în urma 
realizării sondajelor. În statistică abaterea standard se 
determină cu următoarea expresie matematică:

 (Giurgiu 1972)
unde:  reprezintă media aritmetică a populației

 – diferite valori ale centrelor claselor
N – numărul total de observații
Determinarea abaterii standard se realizează cu dificultate 
înainte de realizarea efectivă a sondajelor deoarece 
lipsesc o serie de informații necesare. Astfel, s-a stabilit 
convențional, ca abaterea standard să fie 50% (0.5).
e). Determinarea scorului normal standard (z)
Scorul normal standard reprezintă o valoare constantă 
stabilită automat pe baza nivelului de încredere care 
mai poate fi definită ca numărul abaterilor standard 
dintre orice valoare selectată și medie. Cum, nivelurile 
de încredere sunt standardizate, nu mai este necesar 
ca scorul normal standard să fie calculat, în practică 
utilizându-se valorile din Tabelul 1.

Tab. 1. Determinarea scorului normal standard

Nivelul de încredere Scorul normal standard
80% 1,28
85% 1.44
90% 1.65
95% 1.96
99% 2.58

f). Dimensionarea eșantionului (D)
După cum a fost menționat anterior există mai multe 
situații în raport cu mărimea populației (N) și astfel după 
caz se aplică următoarele expresii matematice:
Formula standard – aplicabilă la populații mici sau 
moderate, cunoscându-se toate valorile cheie

Formulă populații necunoscute – aplicabilă atunci 
mărimea populației este necunoscută sau prea mare

Formula lui Slovin (Altares et al. 2003) – aplicabilă atunci 
când se cunoaște mărimea populației dar nu se știe cum 
se comporta aceasta

În cazul nostru, dimensionarea sondajului, a fost 
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calculat prin intermediul celor trei formule iar ulterior, a 
fost adoptată valoarea optimă.
După întocmirea chestionarului a fost realizată o validare 
a rezultatelor. Validarea a constat în eliminarea valorilor 
eronate.
Ulterior s-a trecut la analiza statistică utilizandu-se 
pachetele dplyr (Wickham et al. 2014) și psych (Revelle & 
Revelle 2015) din aplicația R Studio (RStudio Team 2021).
Analiza de tipul factorial este utilă atunci când cercetările 
conțin mai multe variabile care sunt legate între ele 
printr-un factor comun (Schweinberger 2020). În cazul 
cercetărilor prin intermediul chestionarelor acest tip 
de analiză este necesar deoarece intervin mai multe 
variabile socio-demografice iar comportamentele nu 
depind doar de variabile individuale ci și de interacțiunea 
mai multor variabile suplimentare (statutul economic, 
nivelul de educație etc.) (Schweinberger 2020).
Analiza factorială s-a realizat prin intermediul funcției 
”factanal” a pachetului stats din aplicația R Studio 
(RStudio Team 2021).

3. Rezultate și discuții
După cum a fost precizat în metodologie, prima etapă 
a constat în stabilirea obiectivelor pentru realizarea 
acestui chestionar. Obiectivele acestor cercetări a 
fost evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice 
ale pădurilor din cuprinsul Parcului Național Piatra 
Craiului (PNPC). Pentru evaluarea funcțiilor și serviciilor 
ecosistemice există mai multe metode, fiecare dintre 
ele având avantaje și dezavantaje (Cazacu et al. 2020). 
Metoda aleasă în prezentele cercetări este ”Evaluarea 
preferințelor”.
Aceasta este o metodă directă și cantitativă ce presupune 
analizarea percepțiilor, cunoștințelor și valorii asociate 
cu cererea sau utilizarea serviciilor ecosistemice 
(Cazacu et al. 2020). Evaluarea preferințelor s-a realizat 
prin intermediul unui chestionar iar grupul țintă au 
fost elevii (gimnaziu și liceu) din localitatea Zărnești, 
localitate limitrofă PNPC. Chestionarul a conținut 9 
întrebări (Fig.1) dintre care unele au necesitat un răspuns 
concret, iar altele au avut răspunsuri prestabilite (DA/
NU/ Parțial).

Fig. 1. Întrebările componente ale chestionarului.

Din setul de întrebări au fost alese trei întrebări pentru 
realizarea cercetărilor:
a) În opinia ta în ce fel crezi că te ajută pe tine și 
comunitatea din care faci parte Parcul Național Piatra 
Craiului (PNPC)?
b) Beneficiile enumerate mai sus, pe care le poți obține 
din natură și care sunt oferite de ecosistemele din 
Parcul Național Piatra Craiului sunt denumite servicii 
ecosistemice. Acestea sunt grupate în patru categorii, pe 
care le regăsești în tabelul de mai jos. Care dintre aceste 
servicii îți sunt cel mai de folos?
c) Cum crezi că poți contribui la protejarea biodiversității 
și implicit la menținerea serviciilor ecosistemice?
În calculul dimensionării sondajului (Tab. 2), mărimea 
populației (numărul de elevi din localitatea Zărnești) a 
fost stabilită la 2500 de elevi: 1800 gimnaziu și 700 liceu. 
Referitor la, marja de eroare, aceasta a fost de +/- 0.05, cu 
un nivel de încredere de 95%. Abaterea standard adoptată 
convențional a fost de 0.5, iar scorul normal standard 
a fost de 1.96, corespunzător cu nivelul de încredere 
propus. Dimensiunea sondajului a fost calculată prin 
cele trei metode menționate în metodologie, iar în 
urma analizei a fost adoptat un scor minim de 332 de 
respondenți ce trebuie să răspundă la chestionare pentru 
ca cercetările să fie reprezentative.

Tab. 2. Calculul dimensionării sondajului

Mărimea populației N= 2500
Marja de eroare e=+/- 0.05

Nivelul de încredere % 0.95
Abatere standard P= 0.50

Scorul normal standard z= 1.96

Metoda
de calcul

Dimensiune eșantion D= 332.99
Populații necunoscute/mari D= 384.16

Formula SOLVIN D= 344.83
Dimensiune sondaj adoptat 332

În urma realizării și centralizării chestionarelor (Tab. 3) a 
rezultat că valorile validate de 462 de elevi (109 gimnaziu 
și 353 liceu), au depășit numărul propus în dimensiunea 
adoptată prin calcul, respectiv 332 respondenți.

Tab. 3. Unități chestionate

Nivel
studii Denumirea unității de învățământ Nr.

elevi

Gimnaziu
Școala gimnaziala nr. 1 Zărnești Gheorghe Crăciun 89

Școala Gimnaziala nr. 4 Zărnești 20

Liceu
Liceul Tehnologic Malaxa 108

Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu 245

Total Gimnaziu 109

Total Liceu 353

Total 462

În urma centralizării și validării informațiilor din chestionare 
s-a trecut la analiza propriu zisă a întrebărilor alese.

3.1 Opinia respondenților cu privire la modul cum 
ajută prezența PNPC comunitatea
Răspunsurile respondenților din chestionar, cu privire 
la modul cum ajută PNPC comunitatea (Fig. 2), au 
evidențiat faptul că toți elevii, indiferent de nivelul de 
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studii, au considerat că, variabila ”aer curat” ajută doar 
parțial. Apa curată, în percepția elevilor de la liceu 
(94%), reprezintă un factor important oferit de PNPC iar 
elevii de la gimnaziu au considerat, în proporție de 75%, 
că este un factor important, restul de 25 % au răspuns că 
doar parțial.
Prezența ciupercilor în cuprinsul PNPC, ajută în 
proporție de peste 65% comunitatea (66% liceu si 75% 
gimnaziu).
Elevii de liceu au apreciat în proporție mai mare (95%) 
că PNPC reprezintă un loc de recreere comparativ 

cu elevii de la gimnaziu (75%). De precizat faptul că, 
opiniile sunt asemănătoare și la răspunsul ”desfășurarea 
activităților sportive”. Cu privire la prezența plantelor 
medicinale pe teritoriul PNPC, s-a apreciat că acestea 
ajută comunitatea în proporție de peste 75%. Peste 
jumătate din respondenți, indiferent de nivelul de studii, 
au apreciat că PNPC ajută comunitatea ca și protecție 
împotriva alunecărilor de teren și inundații. De remarcat 
că, majoritatea elevilor de liceu (82%) au apreciat că 
PNPC reprezintă sursă de inspirație comparativ cu elevii 
de gimnaziu (75%).

Fig. 2. Opinia respondenților cu privire la modul cum ajută PN Piatra Craiului comunitatea.

Este bine cunoscut că, petrecerea timpului într-un mediu 
natural, poate fi asociat cu o bunăstare fizică, mentală 
și socială (Kaplan & Kaplan 1989, Veitch et al. 2007, 
Mårtensson 2013, Nastran 2020), indiferent de vârstă.
În ultima perioadă, s-a acordat o atenție sporită asupra 
tinerilor și asupra timpului petrecut de aceștia în natură 
(Strife & Downey 2009, Nastran 2020), deoarece această 
activitate ajută la recuperarea capacității mentale, scade 
stresul psihologic și totodată are efecte reparatoare 
(Kaplan & Kaplan 1989, Thompson et al. 2008, World 
Health Organization 2016, Nastran 2020).
Relativa asemănare a răspunsurilor obținute și totodată 
a preferințelor, este dată de percepția respondenților 
la diverși factori precum proximitatea ecosistemelor 
(Hörnsten & Fredman 2000, Jensen & Koch 2004, 
Ciesielski & Stereńczak 2018, Nastran 2020), structura 
și compoziția arboretelor (Gundersen & Frivold 2008, 
Heyman 2012, Abildtrup et al. 2013, Ciesielski & 
Stereńczak 2018), infrastructura și locurile de parcare 
(Abildtrup et al. 2013), precum și managementul 

pădurilor (Gundersen & Frivold 2008, Heyman 2012, 
Ciesielski & Stereńczak 2018).

3.2. Importanța funcțiilor și serviciilor 
ecosistemice în opinia tinerilor
Comparativ cu întrebarea anterioară, situația cu privire 
la identificarea importanței situația rezultatelor este mult 
mai asemănătoare între cele două tipuri de respondenți.
Astfel, majoritatea elevilor de la liceu au apreciat că 
funcțiile și serviciile culturale au o importanță majoră 
(94%) iar restul de 6% au considerat că doar parțial sunt 
importante (Fig. 3).
 În același timp elevii de la gimnaziu au considerat 
în totalitate, că funcțiile și serviciile culturale sunt 
importante. Tot elevii de la gimnaziu au răspuns 
asemănător la importanța funcțiilor si serviciilor de 
producție oferite de ecosistemele din PNPC. Cu toate 
că, majoritatea elevilor de la liceu (82%) au considerat 
că funcțiile și serviciile au un rol important au mai fost 
înregistrate și alte păreri. Drept urmare, 6 % dintre 
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aceștia nu apreciat că aceste funcții și servicii nu sunt 
importante iar restul de 12 % au apreciat că doar parțial.
Serviciile de reglare au fost considerate importante în 
totalitate de către elevii de la gimnaziu. Elevii de la liceu 
au apreciat doar în cuantum de 59% că ecosistemele 
forestiere din PNPC îndeplinesc această funcție iar 
restul de 29% au răspuns NU și respectiv 12% au 

răspuns Parțial.
Situația la răspunsurile cu privire la importanța 
serviciilor de suport a fost foarte asemănătoare cu cea de 
la serviciile de protecție. Elevii de la gimnaziu au apreciat 
în totalitate că acest serviciu este unul important iar cu 
privire la elevii de liceu aceștia au răspuns în proporție 
de 82% - DA, 6%-NU și 12%-Parțial.

Fig. 3. Reprezentarea grafică referitoare la importanța funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de ecosistemele forestiere în opinia tinerilor.

Printr-o simplă analiză se poate aprecia că răspunsurile 
elevilor de la gimnaziu au fost asemănătoare, aceștia 
considerând importante toate cele patru categorii de 
servicii ecosistemice. Răspunsurile elevilor de liceu 
au fost diferite, astfel proporția celor care consideră 
importantă o anumită categorie de servicii ecosistemice 
indică o relevanță diferită a acesteia față de celelalte 
categorii. Ca și o explicație al acestui aspect, este că 
răspunsurile sunt influențate de vârsta, mediul și 
experiențele personale (Tyrväinen et al. 2005, Edwards 
et al. 2012, Nastran 2020). De asemenea, și nivelul de 
educație este un factor important care poate influența 
percepția asupra serviciilor ecosistemice (Sodhi et al. 
2010, Lindemann-Matthies et al. 2014, Muhamad et al. 
2014, Ahammad et al. 2019).

3.3. Ce masuri pot fi întreprinse în vederea 
protejării acestor ecosisteme
Ecosistemele forestiere din cuprinsul PNPC au o valoare 
deosebită, conform aspectelor menționate anterior. 
Drept urmare, menținerea lor într-o stare intactă 
reprezintă un obiectiv important de îndeplinit. Pentru 

a se identifica măsurile ce necesită a fi întreprinse, 
elevii de la liceu și gimnaziu au fost consultați în această 
privință. Această întrebare a prevăzut 5 măsuri ce pot fi 
întreprinse iar opțiunea de răspuns a respondenților a 
fost limitată la ”DA” sau ”NU”.
Conform opțiunilor de la prima măsură, indiferent de 
nivelul de studii, a fost identificată necesitatea de o mai 
bună conștientizare prin ”atragerea atenției celor care 
nu respectă valorile naturale” (Fig. 4). Totodată, elevii 
de liceu au considerat, în proporție de 100 %, că este 
necesar să nu se mai abandoneze deșeurile în pădure, 
în timp ce 75 % din elevii de gimnaziu s-au exprimat 
asemănător. La fel ca la prima variantă de măsură ce 
poate fi întreprinsă, s-a apreciat în unanimitate, atât 
de elevii de liceu cât și de gimnaziu, că este necesar 
ca toate vietățile ce se regăsesc în cuprinsul PNPC să 
fie protejate. Modelul identificat anterior cu privire la 
”Eliminarea practicii de abandon a deșeurilor în pădure” 
a fost identificat și la varianta de măsură ce poate fi 
întreprinsă, ”Reciclare”. Astfel, în timp ce totalitatea 
respondenților de la liceu au considerat că aceasta este o 
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măsură necesară, 25% din elevii de gimnaziu au apreciat 
că nu este necesară această măsură pentru protejarea 
respectivelor ecosisteme.
Privitor la măsura de ”reducere a consumului de apă” 
părerile au fost împărțite. Dacă respondenții de la 

gimnaziu au apreciat în măsură egală dacă este sau nu o 
măsură necesară, situația respondenților de la liceu este 
foarte puțin diferită. Aceștia au considerat în proporție 
de 59% că aceasta este o măsură necesară iar restul de 
41% au răspuns contrar.

Fig. 4. Masurile ce pot fi întreprinse la protejarea acestor ecosisteme.

Participarea publică la luarea deciziilor privind 
managementul ariilor protejate este o practică comună 
(Riechers et al. 2016) dar deciziile finale sunt luate în 
principal pe baza opiniilor experților (Faehnle et al. 
2014, Riechers et al. 2016). Cu toate că, în unele cazuri, 
părerile experților și ale oamenilor obișnuiți diferă 
(Bonnes et al. 2007), această practică poate fi utilă, 
deoarece poate îmbunătății comunicarea dintre părțile 
interesate (stakeholders). Și implicarea tinerilor în 
astfel de activități este benefică (Jucker 2002), deoarece 
digitalizarea societății din ultimii ani a condus la sugestia 
că „natura este ceva de privit, de consumat, de purtat 
– de ignorat” (Louv 2008) iar prin implicarea directă 
a acestora nu poate duce decât la un comportament 
mai orientat spre conservarea acestor ecosisteme și 
totodată pot influența politicile și deciziile viitoare în 
acest domeniu (Torkar & Krašovec 2019). Astfel, se poate 
concluziona că măsurile evidențiate de respondenți, în 
prezentul studiu, pot reprezenta viitoarele orientări și 
politici în managementul ecosistemelor (Van Petegem & 
Blieck 2006) care oferă funcții și servicii fundamentale 
de susținere a vieții de care depinde civilizația umană.

3.4. Analiza factorială a chestionarelor
După cum a fost precizat în capitolul de metodologie, 
atunci când sunt mai multe variabile analiza de tipul 

factorial este foarte utilă deoarece prin intermediul 
acesteia se poate observa cum mai multe variabile sunt 
legate între ele. În cadrul prezentelor cercetări, s-a 
analizat răspunsurile tuturor respondenților la cele trei 
problematici analizate anterior (modul în care PNPC 
ajută comunitatea, importanța serviciilor ecosistemice 
oferite de PNPC si măsuri pentru protejarea acestora).
Prin reprezentarea grafică a acestei analize (Fig. 5) s-a 
reușit a se identifica patru grupuri de variabile comune 
(răspunsuri), indicându-se faptul că întrebările sunt 
destul de relevante și bine alese în vederea reflectării 
conceptelor care ne-am dorit să le atingă.
Grupul 1 are în componență variabilele servicii de 
reglare, protecție împotriva inundațiilor și protecție 
împotriva alunecărilor de teren. Grupul 2 este un grup 
mai mare fiind alcătuit din reducerea consumului de 
apă, reciclare, apă curată, atenționarea persoanelor 
care nu respectă valorile naturale, servicii suport, 
servicii de producție, servicii culturale, sursă de 
inspirație, loc de recreere, loc pentru sport. Cel de-
al treilea grup conține variabilele protejarea tuturor 
vietăților, aer curat și eliminarea practicilor de 
abandon a deșeurilor în pădure. Grupul 4 este unul mai 
restrâns și conține doar două variabile și anume plante 
medicinale și ciuperci.
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Fig. 5. Analiza factorială referitoare la chestionarele realizate.

Prin evaluarea diferențelor semnificative între eșantioane 
s-a utilizat testul χ2. Variabilitatea mare a răspunsurilor 
obținute prin intermediul acestui chestionar, a făcut ca 
rezultatul obținut în urma testului χ2 să fie 221.67 (102 
grade de libertate) cu p-value 7.43 x 10-11.
Din analiza figurii 5 se poate observa că grupul 1 (servicii 
de reglare, protecție împotriva inundațiilor și protecție 
împotriva alunecărilor de teren) și grupul 4 (plante 
medicinale și ciuperci) au legături strânse între variabile 
și drept urmare respondenții au aceeași viziune cu 
privire la acestea.
Al treilea grup conține variabile relativ asemănătoare 
și anume protejarea tuturor vietăților, aer curat și 
eliminarea practicilor de abandon a deșeurilor în 
pădure. Astfel, se poate observa că respondenții sunt 
preocupați de protejarea acestor ecosisteme. Singura 
variabilă care ar putea fi încadrată greșit este ”aer 
curat”. Aceasta s-ar regăsi mai bine alături de variabila 
”apă curată” din cel de-al doilea grup. Referitor la 
acesta (Grupul 2) are în componență cele mai multe 
variabile, unele dintre ele nefiind legate de celelalte. În 
componența acestuia intră variabile precum reducerea 
consumului de apă, reciclare, apă curată, atenționarea 
persoanelor care nu respectă valorile naturale, servicii 
suport, servicii de producție dar și variabile precum 
servicii culturale, sursă de inspirație, loc de recreere, loc 
pentru sport. Se poate observa că respondenții au grupat 
trei tipuri de servicii ecosistemice împreună, respectiv 
servicii suport, servicii de producție și servicii culturale, 
putându-se sugera faptul că acestea sunt strâns legate 
între ele, în concepția acestora. Totuși, se cunoaște 
faptul că, comportamentele nu depind doar de variabile 
individuale ci și de interacțiunea mai multor variabile 

suplimentare (statutul economic, nivelul de educație 
etc.) (Schweinberger 2020).
Studierea ecosistemelor și interacțiunea acestora cu 
oamenii este o componentă esențială în supraviețuirea 
și bunăstarea umană (Torkar & Krašovec 2019) iar 
în general, studiile teoretice și empirice sugerează o 
importanță deosebită a învățării în aer liber pentru 
dezvoltarea cognitivă, afectivă, fizică și socială a elevilor 
(Rickinson et al. 2004, O’Brien 2009). Prin includerea 
acestora în aceste activități de evaluare, nevoile și 
dorințele acestora pot fi incluse în managementul 
zonelor de studiu, și prin urmare, va crește nivelul 
de acceptare a masurilor ce necesită a fi luate pentru 
protejarea acestor ecosisteme (Riechers et al. 2016).
Pe viitor, este necesar ca activitățile conceptuale și de 
teorie cu privire la funcțiile și serviciile ecosistemice să 
fie mai mult integrate în practică, în procesul decizional, 
printr-un mod care este credibil, replicabil, scalabil și 
durabil (Daily 1997).
Totodată, contribuția studiului indică necesitatea 
cercetărilor viitoare pentru a identifica strategii 
educaționale pentru îmbunătățirea cunoștințelor de 
ecologie în rândul elevilor.

4. Concluzii
Biodiversitatea s-a redus în ultima perioadă și ca drept 
răspuns societatea a luat măsuri de conștientizare a 
funcțiilor și serviciilor oferite de ecosisteme.
Serviciile ecosistemice sunt beneficiile obținute direct 
sau indirect de către oameni și clasificate conform MEA 
2005 în: servicii de aprovizionare, servicii de reglare, 
servicii culturale și servicii suport. Aceste servicii nu 
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sunt plătite direct de către omenire, ci sunt plătite 
costurile asociate pierderii acestora, prin instalațiile de 
tratare a apelor uzate, acțiunile de reducere a gazelor cu 
efect de seră, îmbolnăvirea populației, fertilitatea redusă 
a solurilor dar și prin pierderea peisajelor/ecosistemelor 
naturale, care contribuie semnificativ la pierderea 
fericirii oamenilor.
Cercetările au evidențiat importanța acestora iar 
următoarea provocare este integrarea rezultatelor 
în deciziile luate de autorități. De multe ori deciziile 
autorităților nu sunt împărtășite de toate părțile 
implicate iar acest aspect poate duce la nerespectarea 
lor. De aceea, pentru a se promova recunoașterea civică 
și încrederea în autorități, este necesară implicarea 
oamenilor obișnuiți în luarea deciziilor.
În evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice se 
pot folosi diferite metode prin care se poate estima 
valoarea biofizică, valoarea economică și/sau valoarea 
socio-culturală, dar este recomandată o cercetare 
a percepțiilor tuturor părților implicate, întrucât 
semnificația și valoarea acestora este percepută diferit 
de factorii interesați.
Metoda utilizată în aceste cercetări este de evaluare a 
preferințelor prin intermediul chestionarelor adresate 
tinerilor. Utilizarea chestionarelor în cercetări prezintă 
următoarele avantaje: reprezintă un mod ieftin, rapid 
și totodată eficace de a aduna informații de la mai 
mulți subiecți. Dezavantajele chestionarelor sunt că 
acestea pot furniza date nesigure sau chiar denaturate. 
Chestionarele au fost adresate elevilor de gimnaziu și 
liceu din localitatea Zărnești, localitate limitrofă Parcului 
Național Piatra Craiului și au cuprins 9 întrebări. 
Dintre aceste doar trei au fost utilizate iar acestea se 
referă la evidențierea beneficiilor asigurate de PNPC, 
importanței serviciilor ecosistemice și a modului în care 
pot contribui respondenții la protejarea biodiversității 
și implicit la menținerea serviciilor ecosistemice.. 
Rezultatele au evidențiat mici variații între cele două 
categorii de respondenți (gimnaziu și liceu) cu privire 
la modul cum ajută prezența PNPC comunitatea. 
Diferențele sunt date de percepția respondenților asupra 
a diverși factori precum proximitatea ecosistemelor, 
gradul de conservare, infrastructura existentă,, 
managementul pădurilor. Importanța funcțiilor și 
serviciilor ecosistemice a fost percepută diferit de 
elevii de gimnaziu față de elevii de liceu. Semnificația 
categoriilor de servicii ecosistemice poate fi influențată 
nu numai de vârstă, dar și de experiența participanților 
și nivelul de educație/informare.
Măsurile ce pot fi luate pentru protejarea respectivelor 
ecosisteme au evidențiat anumite diferențe între cele 
două categorii de elevi, mai ales la măsurile ”Eliminarea 
practicii de abandon a deșeurilor în pădure” și 
”Reciclare”. Este bine cunoscut faptul că, participarea 
publică la luarea deciziilor privind managementul ariilor 
protejate este o practică comună. Totodată, beneficiul 
includerii tinerilor în aceste practici poate conduce la 
modificarea tendințelor cu privire la viitoarele orientări 
și politici în managementul ecosistemelor.

Cercetările cu privire la ecosistemele forestiere 
și interacțiunea acestora cu oamenii constituie o 
componentă esențială în supraviețuirea și bunăstarea 
umană. Prin includerea elevilor în astfel de cercetări 
nevoile și dorințele acestora pot fi incluse în 
managementul zonelor de studiu, și prin urmare, va 
crește nivelul de acceptare a masurilor ce necesită a fi 
luate pentru protejarea acestor ecosisteme.
Este recomandat, ca în perioada următoare, rezultatele 
cercetărilor să fie integrate în practică. Aceasta 
presupune utilizarea lor în procesul decizional, într-
un mod transparent, replicabil, scalabil și durabil. 
De asemenea, este important ca aceste cercetări să 
contribuie la dezvoltarea metodologiilor atât în plan 
teoretic, cât și la diseminarea mai intensă a rezultatelor, 
inclusiv prin programe și activități orientate către tineri 
și nu numai.

Finanțare
Acest studiu a fost realizat parțial în cadrul proiectelor:

 – CRESFORLIFE (SMIS 105506), contract subsidiar 
nr. 19/2020, cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020 și

 – “Creșterea capacității și performanței instituționale 
a INCDS „Marin Drăcea” în activitatea de CDI - 
CresPerfInst” (Contract nr. 34PFE./30.12.2021) finanțat 
de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin 
Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de 
cercetare - dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanță 
instituțională - Proiecte de finanțare a excelenței în CDI.

Mulțumiri
Tuturor participanților la studiu dar și cadrelor didactice 
care au înlesnit realizarea acestor cercetări.

Bibliografie
Abildtrup J, Garcia S, Olsen S B, Stenger A (2013). Spatial preference 

heterogeneity in forest recreation. Ecological Economics, 92, 67-77. 
doi: 10.1016/j.ecolecon.2013.01.001

Ahammad R, Stacey N, Sunderland T C H (2019). Use and perceived 
importance of forest ecosystem services in rural livelihoods of 
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Ecosystem Services, 35, 87-98. doi: 
10.1016/j.ecoser.2018.11.009

Alberts D J (2007). Stakeholders or subject matter experts, who 
should be consulted? Energy Policy, 35(4), 2336-2346. doi: 10.1016/j.
enpol.2006.08.006

Altares P S, Copo A, Gabuyo Y, Laddaran A, Mejia L, Policarpio I, Sy 
E, Tizon H, Yao A (2003). Elementary statistics: a modern approach. 
Rex Bookstore Inc., Manila, Philippines.

Ardilly P (2006). Les techniques de sondage. Ed. Technip.688p.
Bărbat A (1971). Teoria statisticii sociale. Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi.
Bonnes M, Uzzell D, Carrus G, Kelay T (2007). Inhabitants’ and experts’ 

assessments of environmental quality for urban sustainability. Journal 
of Social Issues, 63(1), 59-78. doi: 10.1111/j.1540-4560.2007.00496.x

Brown J D (2001). Using surveys in language programs. Cambridge 
University Press. 336p.

Cazacu R, Baciu G, Chivulescu Ș., Pitar D, Dobre A C, Apostol B, Vergheleț 
M, Leca Ștefan, Duro J G, Lorenț A, et al. (2020). Identifying and selecting 
methods for ecosystem services valuation-A case study in Piatra Craiului 
National Park. Revista de silvicultura si Cinegetica, 25, 49–55.



Anul XXVII | Nr. 50 | 2022

85

Churchman A, Sadan E (2004). Environmental design and planning, 
public participation in. Encyclopedia of Applied Psychology, 793-800. 
doi: 10.1016/B0-12-657410-3/00948-X

Ciesielski M, Stereńczak K (2018). What do we expect from forests? 
The European view of public demands. Journal of Environmental 
Management, 209, 139-151. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.12.032

Cochran WG (1977). Sampling Techniques: 3d Ed. Wiley.
Costanza R, D’Arge R, De Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, 

Limburg K, Naeem S, O’Neill R V, Paruelo J, Raskin R G, Sutton P, 
Van Den Belt M (1997). The value of the world’s ecosystem services 
and natural capital. Nature, 387, 253–260. doi: 10.1038/387253a0

Daily G C (1997). Nature’s services: societal dependence on natural 
ecosystems. In The Future of Nature. Yale University Press, 454-464.

Dobre A-C, Pascu I S, Tudoran G M, Cicșa A, Colțoiu A, Damian M, 
Leca Ș, Apostol E, Chivulescu Ș, Duro J G, Badea O (2021). Aspecte 
metodologice cu privire la evaluarea serviciilor ecosistemice dintr-
un Sit de Importanță Comunitară (SCI) - SIT Natura 2000. Revista de 
Silvicultura si Cinegetica, 26, 103–108.

Edwards D, Jay M, Jensen FS, Lucas B, Marzano M, Montagné C, 
Peace A, Weiss G (2012). Public preferences for structural attributes 
of forests: Towards a pan-European perspective. Forest Policy and 
Economics, 19, 12-19. doi: 10.1016/j.forpol.2011.07.006

Faehnle M, Bäcklund P, Tyrväinen L, Niemelä J, Yli-Pelkonen V (2014). 
How can residents’ experiences inform planning of urban green 
infrastructure? Case Finland. Landscape and Urban Planning, 130, 171-
183. doi: 10.1016/j.landurbplan.2014.07.012

Giurgiu V (1972). Metode ale statisticii matematice aplicate în 
silvicultură (Mathematical statistical methods applied in forestry). 
Ed. Ceres.

Graves R A, Pearson S M, Turner M G (2017). Species richness alone 
does not predict cultural ecosystem service value. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 114, 3774–3779.

Gundersen V S, Frivold L H (2008). Public preferences for forest 
structures: A review of quantitative surveys from Finland, Norway 
and Sweden. Urban Forestry and Urban Greening, 7(4), 241-258. doi: 
10.1016/j.ufug.2008.05.001

Heyman E (2012). Analysing recreational values and management 
effects in an urban forest with the visitor-employed photography 
method. Urban Forestry and Urban Greening, 11(3), 267-277. doi: 
10.1016/j.ufug.2012.02.003

Hörnsten L, Fredman P (2000). On the distance to recreational forests 
in Sweden. Landscape and Urban Planning, 51(1), 1-10. doi: 10.1016/
S0169-2046(00)00097-9

Jemna D V (2006). Criterii de alegere a unei metode de sondaj în 
cercetarea statistică. Analele Științifice ale Universității" Alexandru 
Ioan Cuza" din Iași - Științe Economice, 52, 373–379.

Jensen F S, Koch N E (2004). Twenty-five years of forest recreation 
research in Denmark and its influence on forest policy. 
Scandinavian Journal of Forest Research, 19(S4), 93-102. doi: 
10.1080/14004080410034173

Jucker R (2002). “Sustainability? Never heard of it!”: Some basics we 
shouldn’t ignore when engaging in education for sustainability. 
International Journal of Sustainability in Higher Education, 3(1), 8-18. 
doi: 10.1108/14676370210414146

Kaplan R, Kaplan S (1989). The experience of nature: a psychological 
perspective. Cambridge University press.

Lindemann-Matthies P, Keller D, Li X, Schmid B (2014). Attitudes 
toward forest diversity and forest ecosystem services - A cross-
cultural comparison between China and Switzerland. Journal of Plant 
Ecology, 7(1), 1-9. doi: 10.1093/jpe/rtt015

Louv R (2008). Last child in the woods: Saving our children from 
nature-deficit disorder. Algonquin books.

MA (2005). MA-Millennium Ecosystem assessment. Ecosystems and 
human well-being. Island Press, Washington, DC.

Mårtensson F (2013). Guiding environmental dimensions for outdoor 
play. Socialmedicinsk Tidskrift.

Muhamad D, Okubo S, Harashina K, Gunawan B, Takeuchi K, et al. 
(2014). Living close to forests enhances people's perception of 
ecosystem services in a forest–agricultural landscape of West Java, 
Indonesia. Ecosystem Services. 8, 197–206.

Nastran M (2020). Visiting the Forest with Kindergarten Children: 
Forest Suitability. Forests, 11, 696. doi: 10.3390/f11060696

O’Brien L (2009). Learning outdoors: The forest school approach. 
Education, 3-13, 37(1), 45-60. doi: 10.1080/03004270802291798

OECD (2001). Engaging Citizens in Policy-making : Information, Consultation 
and Public Participation. OECD Public Management Policy Brief.

Pleasant M M, Gray S A, Lepczyk C, Fernandes A, Hunter N, Ford D 
(2014). Managing cultural ecosystem services. Ecosystem Services, 8, 
141-147. doi: 10.1016/j.ecoser.2014.03.006

Raum S (2018). A framework for integrating systematic stakeholder 
analysis in ecosystem services research: Stakeholder mapping for 
forest ecosystem services in the UK. Ecosystem Services, 29, 170-184. 
doi: 10.1016/j.ecoser.2018.01.001

Revelle W, Revelle M W (2015). Package ‘psych’. The Comprehensive R 
Archive Network. 337: 338.

Rickinson M, Dillon J, Teamey K, Morris M, Choi M Y, Sanders D, 
Benefield P (2004). A review of research on outdoor learning. 
Preston Montford, Shropshire: Field Studies Council.

Riechers M, Barkmann J, Tscharntke T (2016). Perceptions of cultural 
ecosystem services from urban green. Ecosystem Services, 17, 33–39. 
doi: 10.1016/j.ecoser.2015.11.007

RStudio Team (2021). RStudio: integrated development for R. RStudio. 
Inc., Boston, MA. 639: 640.

Schweinberger M (2020). Questionnaires and surveys: Analyses with 
R. (Version 2020.12.11). The University of Queensland, Brisbane. 
Retrieved from https://slcladal.github.io/surveys.html

Sodhi N S, Lee T M, Sekercioglu C H, Webb E L, Prawiradilaga D M, 
Lohman D J, Pierce N E, Diesmos A C, Rao M, Ehrlich P R (2010). 
Local people value environmental services provided by forested 
parks. Biodiversity and Conservation, 19(4), 1175-1188. doi: 10.1007/
s10531-009-9745-9

Strife S, Downey L (2009). Childhood development and access to nature: 
A new direction for environmental inequality research. Organization 
and Environment, 22(1), 99-122. doi: 10.1177/1086026609333340

Summers J K, Smith L M, Case J L, Linthurst R A (2012). A review of the 
elements of human well-being with an emphasis on the contribution of 
ecosystem services. AMBIO, 41, 327–340. doi: 10.1007/s13280-012-0256-7

Thompson C W, Aspinall P, Montarzino A (2008). The childhood 
factor: Adult visits to green places and the significance of childhood 
experience. Environment and Behavior, 40(1), 111-143. doi: 
10.1177/0013916507300119

Torkar G, Krašovec U (2019). Students’ attitudes toward forest ecosystem 
services, knowledge about ecology, and direct experience with forests. 
Ecosystem Services, 37, 100916. doi: 10.1016/j.ecoser.2019.100916

Tyrväinen L, Pauleit S, Seeland K, De Vries S (2005). Benefits and uses 
of urban forests and trees. In: Urban Forests and Trees: A Reference 
Book, 81-114. doi: 10.1007/3-540-27684-X_5

Van Petegem P, Blieck A (2006). The environmental worldview of 
children: a cross-cultural perspective. Environmental Education 
Research, 12(5), 625-635. doi: 10.1080/13504620601053662

Vaughan C, Gack J, Solorazano H, Ray R (2003). The Effect of 
environmental education on schoolchildren, their parents, 
and community members: A study of intergenerational and 
intercommunity learning. Journal of Environmental Education. 34(3), 
12-21. doi: 10.1080/00958960309603489

Veitch J, Salmon J, Ball K (2007). Children’s perceptions of the use of 
public open spaces for active free-play. Children’s Geographies. doi: 
10.1080/14733280701631874

Wickham H, Francois R, Henry L, Müller K (2014). Dplyr. In: useR! 
Conference.

WHO (2016). Urban green spaces and health. World Health 
Organization. Regional Office for Europe.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

86

Abstract
Young people's perception of ecosystem functions and services of Piatra Craiului National Park
Introduction: The recent loss of biodiversity has led society to promote awareness of the functions and services 
offered by ecosystems. Ecosystems provide fundamental life support services on which human civilization 
depends. Many people perceive that nature provides these services free of charge and therefore the value of 
ecosystem functions and services is low or non-existent. Forest ecosystems are one of the largest providers of 
ecosystem services and the benefits they offer are highlighted by various scientific research. These results need 
to be integrated into the decisions taken by the authorities. The involvement of ordinary people in decision-
making promotes civic empowerment and trust in the authorities. The objectives of the paper were to i) identify 
the benefits offered by Piatra Craiului National Park, ii) the importance of ecosystem functions and services 
offered by the protected natural area perceived by young people, and iii) identify measures that can be taken to 
protect ecosystems and integrate results into management policies of the Piatra Craiului National Park.
Materials and Methods: The research method through surveys is a tool for assessing preferences and 
questionnaires are the main component of the study. The advantage of this method of research is that it is a 
cheap, fast and at the same time effective way to gather information from several subjects. The method used 
in the present research was a non-monetary one, namely the evaluation of students' preferences regarding 
the functions and services offered by Piatra Craiului National Park. In order to fulfill the objectives, a series of 
statistical processing and interpretations were carried out for the elaboration of the questionnaires but also for 
their interpretation.
Results and Discussions: The evaluation of preferences was done through a survey and the target group were 
students (middle school and high school). Issues related to: The respondents' opinion on how the Piatra Craiului 
National Park helps the community, the importance of ecosystem functions and services in the opinion of young 
people, the measures that can be taken to protect these ecosystems and a statistical analysis, such as factorial, 
were analyzed regarding the respondents' answers. It was observed that the behaviors depend not only on 
individual variables but also on the interaction of several additional variables, such as economic status, level of 
education, etc. The study of ecosystems and their interaction with humans is an essential component in human 
survival and well-being and by including students in these assessment activities, their needs and desires can be 
included in the management of study areas, and therefore increase the level of acceptance of measures what 
needs to be taken to protect these ecosystems.
Conclusions: Research on forest ecosystems and their interaction with humans is a key component of human 
survival and well-being. By including students in such research, their needs and desires can be included in the 
management of study areas, and therefore will increase the level of acceptance of the measures that need to be 
taken to protect these ecosystems.
Keywords: Ecosystem functions and services, Piatra Craiului National Park, survey for young people, biodiversity
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1. Introducere
Resursele genetice forestiere (RGF) sunt fonduri 
de gene valoroase ce prezintă diversitate genetică 
ridicată, precum și caracteristici cantitative, calitative 
și adaptative deosebite (Șofletea 2005, Pârnuţă 2012). 
Menținerea unui nivel ridicat al diversității genetice 
asigură ecosistemelor forestiere o reziliență crescută 
la schimbările climatice prezente și viitoare (Enescu et 
al. 1997, Reed & Frankham 2003, Geburek & Turok 2005, 
Geburek & Konrad 2008, Popescu et al. 2015, Zeltiņš et 
al. 2018, Kelblerova et al. 2022). Conservarea ex situ a 
populaţiilor se realizează în afara locului lor de origine, 
în timp ce conservarea in situ se realizează în cadrul 
unor populaţii naturale (Pârnuţă et al. 2011).
În prezent, strategia europeană de conservare a RGF, 
adoptată de 33 țări (Lefèvre et al. 2013), implică o 
conservare in situ dinamică (se conservă potențialul 
evolutiv al populației) și o conservare ex situ statică (se 
conservă diversitatea genetică existentă a populației, 
în bănci de gene, culturi comparative, arboretumuri, 
plantaje etc.). Un amestec strâns între conservarea in situ 
și ex situ, respectiv între conservarea statică și dinamică 
va fi necesar în viitor. De exemplu, o populație in situ 
poate fi sănătoasă și aparent bine conservată dar un 
incendiu ar putea distruge populația. În astfel de cazuri, 
conservarea ex situ a populației ar fi valoroasă pentru a 
o putea restabili la locul de origine (Koskela et al. 2013, 
Lefèvre et al. 2013).
Informațiile despre conservarea RGF, in situ și ex 
situ, ar trebui să permită utilizatorilor să evalueze 
importanța acestora, să ajute la identificarea lacunelor 
și suprapunerilor în conservare și să ofere perspective 
asupra potenţialului de utilizare. La nivelul Uniunii 

Europene, datele privind conservarea RGF ar trebui să 
suporte obiectivele interconectate ale Pactului Verde (i.e. 
Strategia Uniunii Europene (UE) privind biodiversitatea, 
pentru anul 2030), precum și ale Strategiei Păduri a UE 
(în pregătire).
Scopul acestor cercetări a vizat analiza viabilității RGF, a 
arboretumului și a unor culturi comparative din pădurile 
administrate de Baza Experimentală (B.E.) Săcele 
( județul Brașov), refacerea limitelor RGF, a culturilor, 
repetițiilor și proveniențelor, precum și stabilirea 
măsurilor de management necesare pentru conservarea 
durabilă a acestora.

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare
Baza Experimentală Săcele a INCDS “Marin Drăcea” 
administrează o suprafață de pădure de 2487,24 ha, 
constituită într-o singură unitate de producție (UP 
I Săcele), în care sunt amplasate multe suprafețe 
experimentale de scurtă sau lungă durată, și unde se 
derulează numeroase studii și cercetării din domenii 
precum Biometrie, Auxologie, Monitoring Forestier, 
Genetică, Ecologie, Protecția Pădurilor și Cinegetică 
(Găbrian & Abutnăriței 2014).
În Catalogul Național al RGF (Pârnuță et al. 2011) 
sunt incluse două populații, una de larice și una de 
molid. RGF de larice, Tărlungul Mic (cod unic: RG-LA/
BR,FA,MO-B120-1), este situată în unitățile amenajistice 
(u.a.) 49D,E,G,M, acolo unde laricele ocupă o suprafață 
efectivă de 9,28 ha. RGF de molid, Valea Tigăii (cod unic: 
RG-MO/BR,FA,PAM-B110-4), este situată în u.a. 103, 104B, 
acolo unde molidul ocupă o suprafață efectivă de 48,72 
ha. RGF de larice se conservă ex situ în timp ce populația 
de molid se prezervă în mediul ei natural (in situ).
De asemenea, în cadrul B.E. Săcele este bine reprezentată 
grupa RGF din culturi artificiale, acolo unde se conservă 
ex situ, în culturi comparative și într-un arboretum, 
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zestrea genetică a unor proveniențe naționale și europene 
de fag, larice, molid, pin silvestru, pin negru și pin strob. 
Cultura comparativă de proveniențe europene de fag 
este amplasată în u.a. 85P, la fel ca și cultura comparativă 
de descendențe biparentale de larice. Arboretumul de 
molid, pin silvestru și pin negru este situat în u.a. 53E,F, 
acolo unde întâlnim diseminat și pin strob.

3. Rezultate și discuții
3.1. Conservarea și managementul durabil al RGF
La nivelul anului 2022, descrierea parcelară a RGF de 
larice din u.a. 49D,E,G,M, poate fi rezumată astfel: 
arboretul a ajuns la vârsta de 100 ani, are o consistență 
plină (0,8), productivitate superioară iar laricele, specia 
principală pentru care s-a constituit RGF, are o pondere 
de 40% în compoziția arboretului (Tab. 1). Speciile 
asociate au vârsta medie de 110 ani, iar bradul apare 
doar în jumătatea superioară a versantului.

Tab. 1. Descrierea RGF de larice și molid

Specia principală/ asociate

Descrierea arboretului
Compoziție:
Consistență:

Vârstă specia principală:
Clasa de producție:
Diametrul la 1,30 m:
Înălțimea arborilor:

Elagaj:

Larice/ molid, fag, brad

4LA4MO2FA
0,8

100 ani
II

50 cm
31 m
50%

Molid/ brad, fag, paltin de munte

8MO1BR1FA
0,7

125 ani
III

48 cm
30 m
50%

Investigațiile derulate în primăvara anului 2022, în RGF 
de molid (u.a. 103, 104B) au arătat o pondere de 80% a 
molidului, într-un arboret de productivitate mijlocie, cu 
consistență 0,7, și în care elementul principal de molid a 
ajuns la vârsta de 125 ani. Există alte trei elemente de molid, 
de 160, 100 și 50 ani, astfel că arboretul a ajuns la o structură 
plurienă. Fagul și bradul au o vârstă medie de 115, respectiv 
125 ani. Paltinul de munte apare doar diseminat (Tab. 1).
În ambele RGF au fost identificați arbori impresionanți 
prin dimensiuni, calitate a trunchiului, rectitudine, 
cilindricitate și elagaj (Foto 1). Diametrul mediu al 
arborilor seminceri este cu 10-15% mai mare comparativ 
cu media RGF.
Măsurile de management care să asigure conservarea 
genofondului celor două RGF, concomitent cu 
producerea de semințe genetic ameliorate, au condus la 
derularea și recomandarea următoarelor activități:

 – alegerea arborilor seminceri și materializarea lor în 
teren, folosind vopsea de culoare galbenă;

 – însemnarea arborilor de extras;
 – recomandarea refacerii limitelor RGF și amplasarea 

unor pancarte;

 – recomandarea vizând extragerea urgentă a arborilor 
doborâți, cu vârfuri rupte sau uscați pe picior, printr-o 
lucrare de igienă.

Foto 1. Aspecte din RGF de larice de la Săcele

3.2. Conservarea și managementul durabil al 
arboretumului Săcele
La nivelul anului 2022, arboretumul de ameliorare a 
molidului, pinului silvestru și pinului negru, instalat 
pentru producția de celuloză, rășină și derivați ai 
acesteia, localizat în u.a. 53E,F, a ajuns la vârsta de 37 
ani, în timp ce pinul strob, rămas dintr-o fostă cultură 
comparativă de descendențe biparentale, este cu 10 ani 
mai tânăr și apare doar diseminat în u.a. 53F.
Molidul este localizat în u.a. 53F unde ocupă o suprafață 
efectivă de 1,39 ha. Pinul silvestru apare în u.a. 53E,F, 
pe o suprafață efectivă de 3,2 ha, în timp ce pinul negru 
este localizat doar în u.a. 53E, unde ocupă o suprafață 
efectivă de 0,46 ha.
La vârsta de 37 ani, arboretumul este de productivitate 
superioară, toate cele trei specii încadrându-se în clasa 
a II-a de producție. Consistența medie este de 0,85 iar 
elagajul este slab, doar 30%. Molidul prezintă o înălțime 
medie de 17 m și un diametru la 1,30 m de 28 cm, valori 
similare cu mediile consemnate pentru cele două specii 
ale genului Pinus.
Măsurile de management menite să asigure conservarea 
genofondului din arboretumul Săcele impun extragerea 
urgentă a arborilor doborâți, a celor cu vârfuri rupte și 
a celor uscați pe picior, printr-o lucrare de igienă sau 
printr-o răritură de intensitate redusă, aceasta din urmă 
fiind lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic în 
vigoare (Găbrian & Abutnăriței 2014).
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3.3. Conservarea și managementul durabil al 
culturilor comparative de fag și larice
Cultura comparativă de proveniențe europene de fag, 
compusă din 44 populații originare din 9 țări, inclusiv 
România (Sovata și Remeți), a fost instalată în primăvara 
anului 1995 (Ioniță 2009). Actualmente, cultura este 
localizată în u.a. 85P, din UP I Săcele. În cadrul seriei 
de experimente din anul 1995 au fost instalate în total 
23 de culturi comparative, în 17 țări din Europa (Von 
Wüehlisch 2004), în scopul studierii diversității genetice 
intraspecifice și, în final, pentru selecția proveniențelor 
valoroase din punct de vedere al capacității de 
bioacumulare, a calității lemnului și, mai ales al 
adaptabilității. În toate experimentele, inclusiv la Săcele, 
dispozitivul experimental folosit a fost de tipul blocurilor 
randomizate, cu trei repetiții, fiecare proveniență fiind 
reprezentată de 50 de arbori/ repetiție, dispuși în parcele 
subdivizate și plantați la schema de 2 m x 1 m (Stojnic et 
al. 2015, Robson et al. 2018).
În contextul încălzirii globale, numeroase studii au 
analizat viabilitatea pădurilor de fag (Fotelli et al. 2009, 
Kramer et al. 2010, Czúcz et al. 2011, Stojanović et al. 
2013), în special la altitudini mici (limita xerică), în scopul 
stabilirii pragului de rezistență la secetă (Jump et al. 2007, 
Silva et al. 2012). Apa disponibilă în prima jumătate a 
sezonului bioactiv este esențială pentru reziliența fagului 
(Dittmar et al. 2003, Lebourgeois et al. 2005, Di Filippo et 
al. 2007, Czúcz et al. 2011, Tegel et al. 2014).

Foto 2. Aspecte din cultura comparativă de fag

La nivelul anului 2022, lucrările necesare pentru 
asigurarea managementului durabil al culturii 
comparative de fag de la Săcele, precum și pentru 
pregătirea colectării datelor necesare pentru studiul 

variabilității genetice, au vizat:
 – efectuarea unui elagaj artificial până la înălțimea de 

2,0 m, pentru asigurarea unui acces optim în interiorul 
culturii comparative;

 – refacerea limitelor dispozitivului experimental, 
a repetițiilor și parcelelor unitare (proveniențe/ 
repetiții), prin materializarea arborilor de limită cu 
vopsea de culoare galbenă (Foto 2);

 – alegerea arborilor pentru efectuarea de măsurători și 
pentru observații fenologice;

 – amplasarea unor senzori de temperatură pentru 
determinarea cu acuratețe a valorilor medii (zilnice, 
lunare, sezoniere, anuale) ale acestui important 
parametru climatic ce va fi corelat ulterior cu 
creșterile arborilor din fiecare proveniență.

Cultura comparativă de descendențe biparentale de 
larice, amplasată în anul 1994, tot în u.a. 85P (Fig. 1), pe o 
suprafață de 0,15 ha, are drept scop testarea variabilității 
genetice și a capacității de adaptare a 35 familii obținute 
prin încrucișări factoriale a 15 clone și 2 familii, la care 
se adaugă o familie hibridă (Larix decidua x L. leptolepis). 
Dispozitivul experimental a fost amplasat cu 3 repetiții 
și 2 puieți/ parcelă unitară (Man 2022, comunicare 
personală). Cultura este amplasată pe o stațiune de 
productivitate superioară, pe un teren plan situat la 
altitudinea de 880 m.

Fig. 1. Amplasamentul culturii comparative de larice

La nivelul anului 2022 s-a constatat un procent de 
supraviețuire redus al acestei culturi (30%) și au fost 
necesare câteva lucrări pentru îmbunătățirea aspectului 
și a condițiilor de dezvoltare ale hibrizilor existenți, astfel:

 – extragerea exemplarelor uscate;
 – extragerea subetajului de paltin de munte, a 
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subarboretului de păducel și soc, a unor exemplare 
uscate de larice, având grijă totodată să nu se creeze 
goluri mari în cultură (pentru aceasta s-au păstrat 
unele exemplare de paltin de munte);

 – refacerea limitelor culturii (Foto 3), identificarea și 
etichetarea tuturor familiilor full-sib de larice rămase 
în experiment.

Tot în cadrul pepinierei silvice Vărzăvoaia va fi amplasat 
un plantaj de molid cu coroană îngustă (Picea abies 
forma pendula), varietate considerată mai rezistentă la 
doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă (Budeanu et al. 
2019, 2021), comparativ cu forma clasică de coroană a 
molidului, piramidală.

Foto 3. Aspecte din cultura comparativă de larice

4. Concluzii
În cadrul B.E. Săcele, în două resurse genetice 
forestiere (de molid și larice, plus speciile asociate), 
un arboretum (de molid, pin silvestru și pin negru) și 
două culturi comparative (fag- proveniențe europene și 
larice- experiment full-sib), s-a analizat starea actuală a 
acestora și s-au executat/ planificat lucrările necesare 
pentru conservarea și managementul durabil al acestor 
genofonduri valoroase.
În continuarea cercetărilor se vor desfășura măsurători 
fenotipice, studii fenologice, precum și studiul lemnului 
folosind carote și rondele, datele fiind ulterior corelate 

cu datele climatice, iar în final proveniențele/ familiile/ 
combinațiile valoroase vor fi recomandate pentru 
utilizare în condiții ecologice asemănătoare, atât în 
regiunea de origine, cât și în zona Carpaților de Curbură, 
clina interioară (regiunea în care s-au remarcat).
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Abstract
In situ and ex situ conservation of forest genetic resources in the forests administered by the Săcele 
Experimental Base of INCDS “Marin Drăcea”
The aim of this study was to analyse the viability of two forest genetic resources (FGR), one arboretum and two 
comparative trials, re-establish the limits of them (including the replications and provenances limits within 
them), and to establish the management measures necessary for sustainable conservation of FGR, trials and 
arboretum, in the forests managed by Experimental Base (B.E.) Săcele (Brașov county, Romania) of National 
Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea” (INCDS). In the Romanian National Catalogue 
of FGR are includes two populations managed by B.E. Săcele, one constituted mainly for European larch (Larix 
decidua) and the other principally for Norway spruce (Picea abies), both with other associated species, like Silver 
fir (Abies alba), European beech (Fagus sylvatica) and sycamore (Acer pseudoplatanus). Also, in the B.E. Săcele is 
well represented the FGR group of artificial trials, where the genetic heritage of some national and European 
provenances of European beech, European larch, Norway spruce, Scots pine (Pinus sylvestris), black pine (Pinus 
nigra) and white pine (Pinus strobus) is preserved ex situ, in comparative trials and in an arboretum. In the spring 
of 2022, the current state of the two forest genetic resources (spruce and larch), the arboretum (spruce, Scots pine 
and black pine) and the two comparative trials (beech– European provenances and larch– full-sib experiment) 
were analysed and the necessary works for the conservation and sustainable management of these valuable gene 
pool have been executed/ planned. Thus, it was executed or planned the restoration of the experimental device 
limits, choosing the seed trees and their materialization in the field, as well as recommending the emergency 
extraction of felled trees, those with broken stems, as well as standing dried trees. Further research will be 
carried out regarding phenotypic data, phenological studies, as well as the study of wood using cores and rounds, 
the data being subsequently correlated with climatic data. Finally, valuable sources will be recommended for use 
in similar ecological conditions, both in the regions of origin, as well as in the Curvature Carpathians, the region 
in which they stood out.
Keywords: breeding strategy, dynamic conservation, field trials, forest genetics, Romanian forests.
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1. Introducere
Colecțiile de herbar sunt recunoscute ca o sursă 
valoroasă de informații cu privire la biodiversitatea 
botanică și dendrologică (Carine et al. 2018, James et 
al. 2018, Gasper et al. 2020) și reprezintă un potențial 
instrument de cercetare pentru studii taxonomice, 
ecologice, morfologice, sistematice etc (Funk 2003).
Herbarele, prin materialul conservat, pot contribui, atât 
la studiul diversității speciilor (Scwarz 1936, Georgescu & 
Morariu 1948, Schmidt et al. 2005, Cord et al. 2009), cât și 
la definirea distribuției spațiale și temporale a acestora 
(Pașcovschi & Doniță 1967, Hunt 1986, Sanda et al. 2004, 
Bonini et al. 2013, Doniță 2014, Li et al. 2014, Loiselle et al. 
2008, Nualart et al. 2017, Antipova & Chebotareva 2020).
În România colecțiile de herbar sunt întâlnite în structura 
universităților sau institutelor de cercetare și conțin 
sute până la mii de specii colectate pe perioade lungi de 
timp. Printre colecțiile științifice de acest tip se numără 
și Herbarul „Alexandru Beldie” - BUCF care cuprinde o 
varietate foarte mare de specimene (aproximativ 40000), 
constituindu-se într-o dovadă istorică a florei românești 
(Pleșca et al. 2021).
Foarte bine reprezentat în cadrul colecției este genul 
Quercus, cu peste 2800 de vouchere ce cuprind, atât 
material herborizat al reprezentanților autohtoni, cât 
și probe colectate din parcuri dendrologice, grădini 
botanice, culturi forestiere etc. ale unor reprezentanți 
alohtoni.
Prezentul studiu a vizat analiza celor două specii indigene 
de stejar pufos (Quercus pubescens Willd. și Quercus virgiliana 
Ten.) conservate în Herbarul „Alexandru Beldie” - BUCF 
cu scopul de a crea o bază de date actualizată privind 
variabilitatea taxonomică intraspecifică, precum și pentru 
a evidenția prezența acestora la nivelul țării noastre (într-

un anumit loc și moment), informații deosebit de utile 
pentru cartografierea distribuției acestora.

2. Material și metodă
În cadrul acestui studiu au fost analizate toate planșele 
inventariate ce conțin speciile Quercus pubescens 
Willd. și Quercus virgiliana Ten aflate în cadrul colecției 
Herbarului “Alexandru Beldie” - BUCF. Datele culese 
de pe etichetele acestora (denumire științifică, locul 
colectării, data colectării, colecția botanică de unde 
provine, numele celui care a colectat planta, numele 
celui care a determinat specia, ș.a.) au fost înregistrate 
într-o bază de date electronică pentru prelucrări 
ulterioare. Totodată, a fost stabilit gradul de conservare 
al planșelor utilizând o scară definită astfel: 1- plantă 
bine conservată, întreagă, corect atașată de planșă; 
2 - plantă detașată de planșă, cu părți desprinse dar 
existente; 3 - plantă detașată de planșă, cu părți lipsă 
și 4 - plantă detașată și fragmentată, cu peste 50% lipsă 
(Vasile et al. 2016). Ulterior, folosind codul biogeografic 
al localităților din România și planurile topografice scara 
la 1/25000, au fost cartografiate locurile de recoltare 
pentru a reprezenta zonele în care s-a semnalat prezența 
speciilor inventariate.

3. Rezultate și discuții
În cadrul Herbarului “Alexandru Beldie” – BUCF se 
regăsesc 332 de vouchere ce aparțin stejarilor din seria 
Lanuginosae Simk, dintre care 252 sunt atribuite speciei 
Q. pubescens Willd. și 80 speciei Q. virgiliana Ten.
Materialul biologic existent a fost recoltat între anii 1882 
și 1984 (Fig. 1), fiind colectat de specialiști recunoscuți 
dintre care îi amintim pe Georgescu C.C., Morariu I., 
Pașcovschi S., Lupe I., Petcuț M., Cretzoiu P, Beldie A., 
Borza A., Bujorean G. etc. Cele mai numeroase mostre 
provin din cadrul unor colecții precum Herbarul Școlii 
Politehnice București, Herbarul Facultății de Silvicultură 
și Herbarul Institutului (ICEF, ICS, ICAS).
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Fig. 1. Perioada de recoltare a specimenelor

Având în vedere vechimea apreciabilă a specimenelor 
se observă că starea de conservare a acestora este 
corespunzătoare, peste 80% dintre acestea fiind într-o 
stare de conservare foarte bună (Fig. 2).

Fig. 2. Gradul de conservare a specimenelor

În ceea ce privește variabilitatea intraspecifică, pentru 
Q. pubescens au fost identificate 17 unități intraspecifice, 
dintre care doar 10 se regăsesc descrise și în Monografia 
stejarilor din România (Georgescu & Moraru 1948) (Fig. 
3). Majoritatea specimenelor (≈63%) sunt exemplare 
tipice de stejar pufos raportate la var. lanuginosa (Fig. 3), 
în cadrul căreia, cea mai des întâlnită este f. pubescens 
(≈36%), urmată de f. glomerata (≈17%), celelalte forme 
având ponderi mult mai reduse, pe ultimul loc situându-
se f. pinnatifida cu doar un singur exemplar (Fig. 4).

Fig. 3. Distribuția specimenelor de Q. pubescens pe unități intraspecifice

De asemenea, constatăm faptul că, dintre unitățile 
infraspecifice corespunzătoare specie Q. pubescens, în cadrul 
colecției nu regăsim var. glomerata f. polymorpha citată în 
literatura de specialitate (Georgescu și Moraru 1948).

Fig. 3. Specimen de Q. pubescens Willd. var. lanuginosa (Lam.) 
Schwz. f. pubescens (Loud.) Schwz. – pădurea Deveselu (jud.Olt)

Fig. 4. Specimen de Q. pubescens Willd. var. lanuginosa (Lam.) 
Schwz. f. pinnatifida (Gmel.) Schwz. – pădurea Deveselu (jud.Olt)

Spre deosebire de Q. pubescens, pentru Q. virgiliana, 
variabilitatea intraspecifică este mult mai redusă 
(Fig. 5), aceasta fiind reprezentată doar prin 4 unități 
intraspecifice, toate întâlnite în literatura de specialitate 
din România (Georgescu & Moraru 1948, Beldie 1952). 
De remarcat că cea mai mare proporție a specimenelor 
acestei specii nu au fost încadrate într-o unitate 
intraspecifică, posibil din cauza faptului că identificarea 
se realizează adeseori cu dificultate.

Fig. 5. Distribuția specimenelor de Q. virgiliana pe unități intraspecifice



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

94

Dintre unitățile intraspecifice incluse în cadrul speciei 
Q. virgiliana, var. tenorei, reprezentată prin cele două 
forme ale sale (f. typica și f. brachyphyllloides) deține 
cea mai mare pondere (≈41%). Trebuie menționat 
faptul că, în prezent, potrivit celor mai recente baze de 
date internaționale (World Checklist of Selected Plant 
Families, The Plant List, The Euro+Med PlantBase) 
această varietate este listată ca sinonim pentru taxonul 
Q. pubescens Willd. subsp. pubescens. Mai mult decât 
atât, cercetări morfologice și moleculare comparative 
realizate în România susțin ipoteza potrivit căreia Q. 
virgiliana este mai degrabă o unitate intraspecifică a 
speciei Q. pubescens și nu o specie distinctă (Enescu et al. 
2012, 2013). De altfel, taxonomia speciei Q. virgiliana este 
una extrem de controversată, existând numeroase opinii 
contradictorii referitoare la nomenclatura acesteia 
(Wellstein & Spada 2015).
Varietățile ambigua (Fig. 6) și congestoides (Fig. 7), 
diferențiate după forma lobilor (larg rotunjiți la var. 
congestorides) și consistența frunzelor (coriacee la 
var. congestorides și rigidă la var. ambigua) (Georgescu 
et al. 1942) sunt mai slab reprezentate în cadrul 
colecției.

Fig. 6. Specimen de Q. virgiliana Ten. var. congestoides C. Georg. 
et I. Mor. – pădurea Tufele din Deal (jud. Prahova/jud. Buzău)

Fig. 7. Specimen de Q. virgiliana Ten. var. ambigua (DC) Schwz. – 
pădurea Corneanca (jud. Giurgiu)

Pe lângă analiza diversității taxonomice, herbarele oferă 
informațiile necesare și pentru studierea distribuției 
geografice a speciilor (Harris et al. 2021). Având în vedere 
faptul că, în general, locurile de recoltare sunt furnizate 
pe etichetele planșelor este posibilă cartografierea 
distribuției speciilor în timp și spațiu (Greve et al. 2016). 
Utilitatea materialelor de herbar este deosebit de relevantă 
mai ales pentru studiul suprafețelor geografice mari, care 
altfel ar fi dificil de investigat (Marshall et al. 2012).
Prin urmare, cu ajutorul informațiilor extrase de 
pe etichetele planșelor s-au cartografiat locurile de 
recoltare a specimenelor celor două specii și s-au obținut 
așa numitele “hărți cu puncte” (Fig. 8, 9).

Fig. 8. Locurile de recoltare ale specimenlor aparținând speciei Q. 
pubescens Willd.

Fig. 9. Locurile de recoltare ale specimenelor aparținând speciei Q. 
virgiliana Willd.

Cu toate că informațiile oferite sunt relativ limitate, în 
sensul că se rezumă doar la locurile individuale, acestea 
pot constitui o bază pentru diverse studii pe scară largă, în 
special în contextul dezvoltării tehnicilor de teledetecție 
și a seturilor de date climatice (Greve et al. 2016).
Totodată, constituirea distribuției speciilor cu ajutorul 
evidențelor oferite de materialele de herbar, sunt tot mai 
des utilizate pentru prezicerea modului în care speciile vor 
răspunde schimbărilor climatice (Elith et al. 2006, Elith & 
Leathwick 2007, Feeley & Silman 2011, James et al. 2018).
Diversitatea locurilor de recoltare (Tab. 1) ne permit 
să apreciem o bună acoperire a prezenței speciei Q. 
pubescens, fiind recoltate specimene din aproape toate 
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regiunile țării. De asemenea, putem observa că specia 
Q. virgiliana nu are un areal separat față de cel al speciei 
al Q. pubescens, însă este mult mai restrâns comparativ 
cu a celui din urmă. Totuși, observăm că în cadrul 
colecției de pe raza județului Arad există doar material 
recoltat pentru specia Q. virgiliana, însă studii corologice 
confirmă în zona și prezența speciei Q. pubescens (Sanda 
et al. 2004).

Tab. 1. Locurile de recoltare ale specimenelor la nivel de județ și pădure

Județ/Specie Q. pubescens Willd. Q. virgiliana Ten.
Iași Voloaca, Unsu Voloaca

Vaslui Bălțați, Rediu-Mălăești, Voloseni Voloseni
Bacău Perchiu -
Galați Gârboavele, Moscu Gârboavele

Vrancea Roata, Movila Flocoasă (în prezent 
defrișată) -

Buzău Cernătești -

Prahova Tufele din Deal, Runceni Tufele din Deal, 
Runceni

Ialomița Groasa, Gostinele -
Ilfov Brâncoveanca, Brănești -

Tulcea Luncavița, Babadag, Măcin Luncavița, Ciucurova,

Constanța Hagieni, Esechioi, Canara, Murfatlar, 
Adamclisi Hagieni, Dobromir

Giurgiu Albele, Ogarca, Frasinul, Teșila, Dăița, 
Mănafu, Puieni Deal, Băneasa

Corneanca, Albele, 
Ogarca

Teleorman Ulmeni, Bogdana, Putinei, Crângeni -

Olt Deveselu, Comanca, Studinița, 
Stăneasca, Braniștea Catârilor Deveselu, Comanca

Dolj Rebegi, Radovan Rebegi, Radovan
Mehedinți Vârciorova, Plavișevița Vârciorova, Plavișevița

Caraș Severin Drencova, Coronini Drencova
Timiș Pișchia, Șarlota Pișchia, Vinga
Arad - Șiria, Târnova

Hunedoara Bejan Bejan
Alba Valea Popii -

Mureș Dealul Ciuhei -
Cluj Hoia -
Gorj Tismana -

Pentru ambele specii există locuri din care s-au recoltat 
un număr considerabil de specimene. De exemplu, din 
Pădurile Tufele din Deal și Runceni de lângă localitățile 
Jugureni și Marginea Pădurii ( jud. Prahova/jud. Buzău) 
s-au recoltat în total 25 de specimene, din care 15 aparțin 
speciei Q. pubescens (var. lanuginosa – 8, var. undulata – 
6 și var. glomerata – 1) și 10 aparțin speciei Q. virgiliana 
(var. ambigua – 3, var. tenorei – 1, var. congestoides – 2, iar 
neclasificate în unități intraspecifice – 4).
Din punct de vedere al variabilității intraspecifice mai 
remarcăm faptul că, atât pentru Q. pubescens, cât și 
pentru Q. virgiliana sunt semnalate mai multe varietăți 
și forme într-un singur trup de pădure. Pentru specia 
Q. pubescens o variabilitate intraspecifică ridicată este 
semnalată în pădurile Tufele din Deal, Runceni, Rebegi 
și Luncavița, unde întâlnim varietățile lanuginosa, 
undulata și glomerata cu diversele forme aferente. În 
cazul speciei Q. virigiliana o variabilitate intraspecifică 
mai ridicată se observă în pădurile Hagieni și Runceni, 
unde au fost recoltate specimene asimilate varietăților 
tenorei și congestoides, dar și în pădurea Tufele din Deal, 
unde întâlnim varietățile ambigua și congestoides.

4. Concluzii
Herbarul “Alexandru Beldie” – BUCF deține o colecție 
impresionantă și foarte bine conservată de specimene 
atribuite cvercineelor din seria Lanuginosae, fiind 
identificate aproape toate varietățile și formele de frunze 
descrise în literatura de specialitate din România.
Din analiza variabilității intraspecifice a rezulată că în cazul 
speciei Q. pubescens predomină var. lanuginosa f. pubescens, 
respectiv var. tenorei f. typica în cazul speciei Q. virgiliana. 
De asemenea, s-a constatat că unele păduri din sudul țării 
prezintă o variabilitate intraspecifică mai ridicată.
Începând cu anul 1960 și până în prezent se remarcă 
scăderea numărului de specimene recoltate, ceea ce 
impune acordarea unei atenții suplimentare pentru 
creșterea numărului de înregistrări disponibile pe 
specie, precum și a unei recoltări mai bine distribuite.
Având în vedere faptul că datele furnizate prin intermediul 
materialelor conservate în herbar sunt cel mai adesea 
verificabile, persistente și durabile, acestea pot constitui 
puncte de plecare pentru diverse studii și cercetări.
Cunoașterea variabilității intraspecifice, cât și a distribuției 
speciilor de stejar pufos este cu atât mai importantă cu cât 
interesul pentru punerea în valoare a potențialului acestora 
în arboretele degradate și expuse la secete prelungite 
a crescut în actualul context al schimbărilor climatice 
(Apostol et al. 2016, Postolache et al. 2019, Ivan et al. 2021).

Finanțare și mulțumiri
Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare 
în baze proprii P11/2022 Recondiționarea, inventarierea 
și digitizarea Herbarului “Alexandru Beldie” – BUCF, 
precum și a proiectelor PN19070301 “Creșterea rezilienței 
ecosistemelor forestiere fragmentate și destructurate prin 
conservarea, utilizarea și managementul durabil al Resurselor 
Genetice Forestiere” și “Creșterea capacității și performanței 
instituționale a INCDS „Marin Drăcea” în activitatea de CDI 
- CresPerfInst” (Contract nr. 34PFE/30.12.2021) finanțate de 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Bibliografie
Antipova E M, & Chebotareva O P (2020). History of floristic studies in Abakan. 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 421, 8, 082021.
Apostol E N, Dinu C G, Apostol B, Ciuvăț A L, Lorenț A, Pleșca I, 

Postolache D & Enescu C M (2016). Importance of pubescent oak 
(Quercus pubescens Willd.) for Romanian forests in the context of 
climate change. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 21(39), 29-33.

Beldie A L (1952). Flora RPR [Flora RPR]., vol. I. Acad. RPR, 248-252.
Bonini I, Amici V, Lastrucci L, & Geri F (2013). Herbarium Universitatis 

Senensis: uno strumento per la conoscenza e la conservazione della 
biodiversità. Museologia Scientifica Memorie, 9, 131-135.

Carine M A, Cesar E A, Ellis L, Hunnex J, Paul A M, ... & Yesilyurt J C 
(2018). Examining the spectra of herbarium uses and users. Botany 
Letters, 165(3-4), 328-336.

Catalogue of Life (2011). Annual checklist, world checklist of selected 
plant families (http://wcsp.science.kew.org/ Retrieved 1st May 2022).

Cord A, Colditz R R, Schmidt M, & Dech S (2009). Species distribution 
and forest type mapping in Mexico. 2009 IEEE International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, 5, V-260.

Doniță N (2014). Etape în cartografia pădurilor și a învelișului vegetal 
din România, Bucovina Forestieră, 14 (1), 117-120.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

96

Elith J, Graham C H, Anderson R P, Dudík M, Ferrier S, Guisan A, ... 
& Zimmermann N E (2006). Novel methods improve prediction of 
species’ distributions from occurrence data. Ecography, 29(2), 129-151.

Elith J & Leathwick J (2007). Predicting species distributions from 
museum and herbarium records using multiresponse models 
fitted with multivariate adaptive regression splines. Diversity and 
distributions, 13(3), 265-275.

Enescu C M, Sofletea N, & Curtu A L (2012). Cluster analysis in 
pubescent oak taxa from series Lanuginosae: a case study. Bulletin 
of the Transilvania University of Brasov. Forestry, Wood Industry, 
Agricultural Food Engineering. Series II, 5(1), 79.

Enescu C M, Curtu A L, & Șofletea N (2013). Is Quercus virgiliana a 
distinct morphological and genetic entity among European white 
oaks? Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(5), 632-641.

Euro+Med (2006-). Euro+Med PlantBase - the information resource 
for Euro-Mediterranean plant diversity. http://ww2.bgbm.org/
EuroPlusMed/ [accessed 1st May 2022]

Feeley K J & Silman M R (2011). Keep collecting: accurate species 
distribution modelling requires more collections than previously 
thought. Diversity and distributions, 17(6), 1132-1140.

Funk V A (2003). 100 Uses for an Herbarium: well at least 72. American 
Society of Plant Taxonomists Newsletter.

Gasper A L D, Stehmann J R, Roque N, Bigio N C, Sartori Â L B, & Grittz 
G S (2020). Brazilian herbaria: an overview. Acta Botanica Brasilica, 
34, 352-359.

Georgescu C C, Cretzoiu P, & Morariu I (1942). Contribuțiuni la studiul 
speciilor de Quercus din România, Revista Pădurilor, 54, 3-4, 92-104

Georgescu C C & Morariu I (1948). Monografia stejarilor din România. 
Tip." Universul" SA.

Greve M, Lykke A M, Fagg C W, Gereau R E, Lewis G P, Marchant R, 
Marshall A R, Ndayishimiye J, Bogaert J, & Svenning J C (2016). 
Realising the potential of herbarium records for conservation 
biology. South African Journal of Botany, 105, 317-323.

Harris T, Mulligan M, & Brummitt N (2021). Opportunities and 
challenges for herbaria in studying the spatial variation in plant 
functional diversity. Systematics and Biodiversity, 19(4), 322-332.

Hunt D M (1986). Distribution of Quercus arkansana in Georgia. 
Castanea, 183-187.

Ivan R, Pleșca I M, Lorenț A, Baciu E G, Pleșca B, Apostol EN, Achim G, 
Budeanu M (2021). Premise pentru înființarea unui plantaj de stejar 
pufos. Revista de Silvicultură și Cinegetică, XXV, 47, 25-31.

James S A, Soltis P S, Belbin L, Chapman A D, Nelson G, Paul D L, & Collins 
M (2018). Herbarium data: Global biodiversity and societal botanical 
needs for novel research. Applications in plant sciences, 6(2), e1024.

Li G, Xu G, Guo K, & Du S (2014). Mapping the global potential geographical 
distribution of black locust (Robinia pseudoacacia L.) using herbarium 
data and a maximum entropy model. Forests, 5(11), 2773-2792.

Loiselle B A, Jørgensen P M, Consiglio T, Jiménez I, Blake J G, 
Lohmann L G, & Montiel O M (2008). Predicting species distributions 
from herbarium collections: does climate bias in collection sampling 
influence model outcomes? Journal of Biogeography, 35(1), 105-116.

Marshall A R, Platts P J, Gereau R E, Kindeketa W, Kang'ethe S, & 
Marchant R (2012). The genus Acacia (Fabaceae) in East Africa: 
distribution, diversity and the protected area network. Plant Ecology 
and Evolution, 145(3), 289-301.

Nualart N, Ibáñez N, Soriano I, & López-Pujol J (2017). Assessing the 
relevance of herbarium collections as tools for conservation biology. 
The Botanical Review, 83(3), 303-325.

Pașcovschi S & Doniță N (1967). Vegetația lemnoasă din silvostepa 
României. Ed. Academiei R. S. România.

Pleșca B, Pleșca I M, & Dincă M (2021). Databasing the Anthemis 
genus stored in “Alexandru Beldie” Herbarium. Research Journal of 
Agricultural Science, 53(2).

Postolache D, Curtu A L, Șofletea N, & Popescu F (2019). Conservation 
and management of Romanian forest genetic resources in the context 
of climate change. In Forests of Southeast Europe Under a Changing 
Climate. Springer, Cham, 389-399.

Sanda V, Barabaș N, & Ștefănuț S (2004). Atlas Florae Romaniae. III-
Genul Quercus. Ed. “Ion Borcea”, Bacău.

Schmidt M, Kreft H, Thiombiano A, & Zizka G (2005). Herbarium 
collections and field data-based plant diversity maps for Burkina 
Faso. Diversity and Distributions, 11(6), 509-516.

Schwarz O (1936). Monographie der Eichen Europas und des 
Mittelmeergebietes: Atlas der Blattformen... Verlag d. Repertoriums.

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://
www.theplantlist.org/ (accessed 1st May 2022).

Vasile D, Dincă L, Indreica A, & Voiculescu I (2016). "Alexandru Beldie" 
Herbarium - a collection of plants and an important database for 
specialists. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 21(39), 114-119.

Wellstein C & Spada F (2015). The status of Quercus pubescens Willd. in 
Europe. In Warm-Temperate Deciduous Forests around the Northern 
Hemisphere. Springer, Cham, 153-163.

Abstract
Aspects regarding the taxonomic variability and the presence of the species Quercus pubescens Willd. and 
Quercus virgiliana Ten.: A herbarium study
In the present study we used herbarium specimens of Quercus pubescens Willd. and Quercus virgiliana Ten. 
preserved in the “Alexandru Beldie” Herbarium – BUCF in order to create an updated database regarding the 
intraspecific taxonomic variability and highlight their presence in our country (in a certain place and time), 
information very useful for mapping their distribution. The analysed material was composed of 332 vouchers 
(252 of downy oak and 80 of Italian oak) preserved in very good conditions. For both species, almost all varieties 
and forms of leaves described in the Romanian literature have been identified. The analysis of the intraspecific 
variability showed that in the case of Q. pubescens predominates the var. lanuginosa f. pubescens, respectively var. 
tenorei f. typica in the case of Q. virgiliana. It has also been found that some forests situated in the south of the 
country have a higher intraspecific taxonomic variability. Moreover, was also noticed that Q. virgiliana does not 
have a separate area from that of the species of Q. pubescens, but it is much more restricted compared to the latter 
one. Given that the data provided by herbarium materials are most often verifiable, persistent and durable, these 
can be used as starting points for various studies and research.
Keywords: downy oak, oak of Virgil, herbarium specimen, intraspecific variability, species distribution
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1. Introducere
În foarte multe țări, din întreaga lume, arborii care 
prezintă caracteristici speciale, respectiv arborii veterani, 
campioni (Ehrle 2003), arborii de patrimoniu, arborii 
semnificativi (Sidney 2013) sau arborii monumentali 
(Çağlar 2014, Asan 2017), au fost studiați deoarece sunt 
considerați a avea o mare valoare patrimonială, artistică, 
culturală, comercială, recreativă și ecosistemică (Velasco 
et al. 2020).
Arborii monumentali, din zonele urbane în mod 
deosebit, se confruntă cu mari provocări de 
supraviețuire în fața dezvoltării unor proiecte urbane, 
a tăierilor nediscriminatorii, a lipsei de îngrijire și 
întreținere, dar și cei din afara centrelor urbane sunt 
afectați de vandalism și de turismul excesiv (Velasco et 
al. 2020).
Cele câteva exemplare de Ginkgo biloba L. (arborele 
pagodelor) din țara noastră sunt deosebite și prin faptul 
că această specie este o fosilă vie, fiind singura specie 
supraviețuitoare din familia Ginkgoaceae, care în epoca 
mezozoică era răspândită pe diferite continente (Hsieh 
1992), din China până în Germania, din America de Sud 
până în Australia (Hsieh 1992, Kovar-Eder et al. 1994, 
Gong et al. 2008).
În România, Givulescu (1973, 1990) identifică prezența 
speciei Ginkgo adiantoides (Unger) Heer (Miocenul 
superior de la Chiuzbaia, Pliocenul / Panonianul de la 
Tinca, Delureni şi Valea de Criş). Andreánszky (1951) 
consemnează Ginkgoxylon biharense din Panonianul de la 
Vaşcău. Czier (1998a,b) indică câteva specii de Ginkgo din 
flora arhaică a bazinului carpatic (în special din Banat): 
G. baieraeformis (Kilprer) Czier, G. marginata (Nathorst) 
Czier, G. polymorpha (Samylina) Czier, G. skottsbergii 
(Lundblad) Czier (Jurasic, Hettangian–Sinemurian), G. 
digitata (Brongniart) Heer și G. sibirica Heer (ultimele 
din Liasicul inferior).
La începutul cuaternarului, când clima a devenit foarte 
rece, specia a dispărut din Europa, dar și din anumite 

zone din Asia (Hsieh 1992, Magnus & Sander 2019). 
Singurele populații relicte de Ginkgo biloba au fost 
descoperite în munții Tian Mu Shan și Dalou din China 
(Tang et al. 2012).
Arborii de Ginkgo au fost introduși în Europa în secolul al 
XVIII-lea, fiind aduși din China și Japonia. Primul arbore 
a fost plantat în 1727 în Olanda în Grădina botanică din 
Utrecht (Krussmann 1962), fiind apoi răspândiți în parcurile 
și spațiile verzi din toată Europa, ca arbori ornamentali: 
Geetbets (Belgia) 1730 (adus independent de misionari din 
China), Anduze (Franța) 1750, Padova (Italia) 1750, Slavkov 
(Republica Cehă) 1758, Kew (Regatul Unit) 1762, Viena 
(Austria) 1770, Daruvar (Croația) 1777, Harbke (Germania) 
1781, Montpellier (Franța) 1788 etc. (Zhao et al. 2010).
În anul 1800, în provinciile baltice a fost introdus un 
exemplar în grădina castelului Alūksne, următorul în 
1808 în Grădina botanică din Cracovia (Polonia) (Korszun 
1999), în 1833 în grădinile botanice ale Universității din 
Tartu (Sander et al. 1990) etc.
În România nu există habitate natural relicte de Ginkgo, 
speciile identificate fiind introduse cu mulți ani în urmă, 
în parcuri, ca specii ornamentale (pentru frunzele lor 
atractive, în formă de evantai, care primăvara și vara au 
culoarea verde crud, iar toamna au o culoare galbenă-
lămâie), cât și pentru faptul că suportă foarte bine 
solurile acide la alcaline (inclusiv sărăturate), fiind foarte 
rezistente la poluarea atmosferică și la secetă (Stănescu 
et al. 1997, Cedro et al. 2011).
Pe baza identificării arborilor monumentali din țara 
noastră se urmărește, la fel ca și în alte țări precum 
Chile, Spania, Mexic, crearea unui aspect legislativ ca 
instrument de protecție al tuturor arborilor monumentali 
(Asciuto et al. 2015, Meza 2015).
Obiectivele cercetării au fost de a identifica pe baza unui 
set de criterii și de a descrie exemplarele monumentale 
din specia Ginkgo biloba de pe teritoriul țării noastre.

2. Locul și metoda de cercetare
Cercetările s-au efectuat pe raza localităților Timișoara 
(TM), Sighișoara și Gornești (MS), Brașov (BV), Sasca 
Mică (SV), Miclăușeni (IS), Carei (SM), Bistrița (BN) și 
Pitești (AG) (Fig.1).
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Informațiile privind prezența acestor arbori ne-au fost 
oferite de instituțiile care au fost solicitate în acest scop 
(APM, Garda de Mediu, Garda Forestieră, Direcții silvice, 
Ocoale silvice, Licee forestiere, Școli generale, Primării, 
Consilii Județene, Muzee, Parcuri dendrologice etc.).

Fig.1. Localizarea arborilor monumentali de Ginkgo biloba (sursa: 
Google Earth) / The location of the monumental trees of Ginkgo biloba

În cadrul activităților de cercetare s-au analizat doar 
acele exemplare de Ginkgo care îndeplinesc cel puțin 
unul dintre următoarele criterii:

 – Mărimea arborelui, pentru care se iau în considerare 
înălțimea (> 35,00 m) și circumferința trunchiului 
(>3,00 m) (arbori dimensionali);

 – Vârsta (>100 ani) (arbori seculari);
 – Arbori legați de un eveniment istoric (arbori istorici);
 – Arbori legați de evenimente ale comunității (arbori 

folclorici);
 – Arbori legați de anumite evenimente religioase (arbori 

mistici);
 – Forma deosebită a arborilor.

Identificarea și măsurătorile arborilor au constat 
în măsurarea circumferinței trunchiului cu ruleta 
la înălțimea de 1,3 m iar înălțimea arborilor a fost 
determinată cu ajutorul unui instrument ultrasonic 
Vertex.
Avenza Maps™ (o aplicație mobilă pentru hărți) a fost 
utilizată pentru a determina coordonatele și altitudinea 
și, în același timp, a fost descrisă starea de sănătate a 
arborilor folosind metoda de monitorizare a pădurilor 
(Badea 2008). A fost estimată vârsta fiecărui arbore 
sau au fost folosite orice alte surse de informare. Nu 
s-au folosit metode exacte de determinare a vârstei 
deoarece sunt invazive și nu s-a intenționat să se pună în 
pericol arborele. De asemenea, au fost făcute mai multe 
fotografii pentru fiecare exemplar.

3. Rezultate și discuții
Au fost identificate nouă exemplare de Ginkgo biloba care 
îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile enumerate, 
șapte dintre ele îndeplinesc criteriile dimensionale, 
respectiv circumferința peste 3,00 m, unul este istoric 
și altul este declarant la nivel local, monument natural 
de interes județean. Aceste exemplare din specia 
Ginkgo sunt doar o mostră din numeroasele exemplare 

monumentale ale altor specii care au fost identificate și 
evaluate la nivelul întregii țări (Vasile et al. 2020; Vasile 
et al. 2021).
1. Ginkgo biloba din Timișoara ( jud. Timiș) (exemplar 
femel) este situat în Parcul Copiilor la 45.752760 
latitudine N și 21.238559 longitudine E, la o altitudine de 
53,95 m. Are o înălțime de 25 m și o circumferință (la 
1,30 m înălțime) de 3,69 m, diametru coroanei este de 
24,20 m. Starea de sănătate a coronei este relativ bună; 
de la înălțimea de 1,80 m prezintă trunchiuri multiple 
(Fig. 2).

Fig.2. Ginkgo biloba din Timișoara (Foto: O. Merce)

Fig. 3. Ginkgo biloba din Sighișoara (Foto: V. Scărlătescu)

2. Ginkgo biloba din Sighișoara ( jud. Mureș) (exemplar 
mascul) (Fig. 3) este situat în fața gării, la o altitudine de 
351 m, la 46.225850 lat. N și 24.795800 long. E. Înălțimea 
este de 14,50 m, circumferința este de 3,40 m, diametrul 
coroanei este de 11,45 m. Coroana este moderat afectată 
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(defoliere de 40%; are câteva ramuri uscate în vârf).
3. Arborele Ginkgo din Gornești ( jud. Mureș) (exemplar 
mascul) (Fig. 4) se află în curtea Castelului Teleki, la o 
altitudine de 407 m, la 46.66929 lat. N și 24.64510 long. E. 
Are o înălțime de 25,30 m și o circumferință de 4,90 m, 
este cel mai gros dintre cele 9 exemplare monumentale. 
Diametrul coroanei este de 17,55 m, iar starea de 
sănătate este relativ bună, având în vedere că pe trunchi 
și pe ramurile groase prezintă numeroase cancere, iar 
șase ramuri groase sunt tăiate (afectate de putregai).
4. Exemplarul de Ginkgo din Brașov ( jud. Brașov) 
(exemplar femel) (Fig. 5) este în parcul din curtea 
Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, la 
altitudinea de 650 m, la 45.639926 lat.N și 25.585416 
long.E. Înălțimea este de 25,50 m, circumferința este 
de 3,15 m, iar diametrul coroanei de 16,90 m. Starea de 
sănătate este bună. Este considerat un simbol al facultății 
de silvicultură din Brașov.

Fig.4. Arborele de Ginkgo din Gornești (Foto: E. Mihalache)

Fig.5. Ginkgo biloba din Brașov (Foto: E. Mihalache)

5. Arborele de Ginkgo din Sasca Mică ( jud. Suceava) 
a fost localizat în curtea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Neurologică (CRRN), la altitudinea de 411 m, 
la 47.43874 lat. N și 26.17188 long. E. Are înălțimea de 
18,8 m, circumferința de 3,70 m și diametrul coroanei 
de 18,50 m. Este un exemplar mascul și are o stare de 
sănătate foarte bună (defoliere 0% - Fig. 6).
6. Exemplarul de Ginkgo de la Miclăușeni ( jud. Iași) 
(Fig. 7) face parte din categoria arborilor istorici - a fost 
identificat în parcul castelului Sturdza, care datează 
din secolul al XVII-lea, fiind reclădit în 1752 și apoi în 
secolul al XIX-lea. Cele mai vechi exemplare din parc au 
o vechime de cca. 200 ani, fiind plantate probabil după 
anul 1811, când de administrarea moșiei s-a ocupat 
văduva lui Alecu Sturdza, Ecaterina Sturdza și, apoi, din 
1863, fiul ei George Sturdza (Merișca 1996).
A fost localizat la 47.096690 lat. N și 26.923930 long. 
E, la altitudinea de 214 m. Înălțimea este de 25,70 m, 
circumferința de 3,00 m, diametrul coroanei este de 
13,95 m. Starea de sănătate este relativ bună.

Fig.6. Arborele de Ginkgo din Sasca Mică (Foto: E. Mihalache)

Fig.7. Ginkgo biloba din Miclăușeni (Foto: V. Scărlătescu)
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7. Ginkgo biloba din Carei ( jud. Satul Mare) (Fig. 8) 
(exemplar mascul) este situat în parcul dendrologic, 
în fața castelului Karolyi, la o altitudine de 144 m, la 
47.68408 lat. N și 22.46748 long. E.
Este cel mai înalt exemplar dintre cele 9 exemplare 
de Ginkgo monumentale, cu înălțimea de 27,50 m. 
Circumferința este de 4,40 m. Diametrul coroanei este 
de 20,10 m, iar starea sănătate a acesteia este bună.

Fig. 8. Ginkgo biloba din Carei (Foto: E. Mihalache)

Fig.9. Arborele de Ginkgo din Bistrița (Foto: V. Scărlătescu)

8. Arborele de Ginkgo din Bistrița ( jud. Bistrița Năsăud) 
(Fig. 9) (exemplar mascul), situat în Parcul Municipal 
Bistrița, la o altitudine de 360 m, la 47.128939 lat. 

N și 24.497755 long. E. Înălțimea este de 21,50 m, 
circumferința de 2,50 m, iar diametrul coroanei este de 
11,60 m. Conform documentelor primite de la Consiliul 
județean Bistrița, vârsta exemplarului este de 70 ani (a 
fost plantat în jurul anului 1950) și a fost declarat, în 
1995, drept ”Monument al naturii de interes județean”. 
Starea de sănătate este bună.

Fig.10. Ginkgo biloba din Pitești (Foto: V. Scărlătescu)

9. Ginkgo biloba din Pitești ( jud. Argeș) (exemplar femel), 
localizat la altitudinea de 276 m, la 44.854245 lat. N și 
24.873835 long. E, în fața Hotelului Victoria. Înălțimea 
este de 20,50 m, circumferința este de 3,60 m. Diametrul 
coroanei este de 11,05 m, iar starea acesteia de sănătate 
este bună (Fig. 10).
În România, mai apar unele consemnări despre 
exemplare ale ”arborelui pagodelor” (G. biloba) în: 
Castelul Blomberg din Gârdani-Sălsig (Maramureș), 
Grădina botanică București, Bocșa (Caraș-Severin), Siret 
(Suceava) etc. (Bolea & Ienășoiu 2012), care nu au fost 
luate în studiul de față deoarece nu îndeplineau integral 
criteriile de monumentalitate.
Exemplare de Ginkgo au mai fost identificate și analizate 
și în alte țări, cum ar fi: arborele de Ginkgo din strada 
Süda din Tallinn a fost identificat în anul 1930 ca raritate 
dendrologică și a fost evidențiat ca având o valoare 
deosebită în zona verde din oraș, fiind luat sub protecție 
în anul 1960 ca arbore deosebit (Sander 1993, 1999, Sander 
& Meikar 1994), iar în decembrie 2018 a fost reevaluat, 
fiind înregistrat cu o înălțime de 13 m și diametrul la 
înălțimea de 1,30 de 60 cm (Magnus & Sander 2019). 
Acesta are o semnificație culturală pentru orașul Tallin, 
aducând noi date privind istoria evolutivă a speciei.
În parcul Czeslawice, Naleczow, din estul Poloniei, a 
fost înregistrat un exemplar de Ginkgo în vârstă de 162 
ani, cu o circumferință la înălțimea de 1,30 de 544 cm, 
o înălțime de 21 m și un diametru al coroanei de 17 m 
(Durlak et al. 2017).
În China, țara de origine, din cele 167 exemplare 
spontane de Ginkgo care formează populația de arbori 
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din Tian Mu Shan din provincia Zhejiang, cele mai mari 
exemplare au circumferința cuprinsă între 121-123 cm și 
înălțimea maximă de 30 m (Del Tredici et al. 1992).
Trei exemplare cultivate din China sunt lângă Templul 
Kaishan și au diametrele de 68,5 cm, 114 cm și 73,20 cm 
și o vârstă estimată cuprinsă între 300 și 500 de ani (Del 
Tredici 1992).
Starea arborilor de G. biloba din Beijing este afectată de 
condițiile de creștere (mai bune în pădurile parc față de 
cele de pe aliniamente) și de măsurile de management 
(Qie et al. 2013). Rezistența speciei la poluare și la 
condițiile de mediu antropizate, recomandă specia 
pentru aliniamentele stradale (Dmuchowski et al. 2019). 
G. biloba a dezvoltat, în timp, mecanisme de adaptare la 
condiții variate de mediu și de stres, ceea ce îi atribuie 
speciei avantaje multiple și utilizări diversificate (Wang 
et al. 2020).

4. Concluzii
Cele 9 exemplare monumentale de Ginkgo evaluate 
sunt predominant exemplare mascule (exemplarele 
femele sunt mai rare, deoarece semințele lor cărnoase 
au un miros deranjant și dacă sunt în apropiere aleilor, 
căzute pe sol pot provoca alunecarea trecătorilor), se află 
amplasate în parcuri sau în curtea unor instituții și au o 
stare de sănătate bună și foarte bună.
Înălțimile sunt cuprinse între 14,50 m și 27,50 m, 
circumferințele sunt de la 2,48 m la 4,90 m, iar diametrele 
coroanelor au între 11,05 m și 24,20 m.
Identificarea pe baza unor criterii de monumentalitate 
a exemplarelor de Ginkgo din țară, poate fi utilă pentru 
definirea măsurilor de management și conservare, 
precum și pentru alocarea unui anumit buget în 
contextul unei politici de sprijin pentru întreținerea și 
conservarea tuturor arborilor monumentali, nu numai 
cei din specia Ginkgo biloba, ci de la toate speciile, 
identificați pe suprafața României.
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Abstract
Monumental trees of Ginkgo biloba from Romania
The evaluation of monumental trees in general and Ginkgo biloba tree species in particular is an important activity 
to promote their preservation. In Romania there is currently no legislation to provide protection for these trees. 
The objective of this research was to evaluate the monumentality of G. biloba tree species which are located in 
different counties in the Romanian territory. Some criteria were defined for the evaluation: tree size (DBH and 
height) age, cultural importance (folk, historical or mystical) and the shape of the trees. The results of the study 
indicated the existence of nine monumental Ginkgo trees, the tallest tree (H=27.50 m) is located in Carei (Satu 
Mare county) and the thickest (DBH=1.56 m) is located in Gornești (Mureș county). The evaluation of monumental 
trees can be useful for defining management priorities, for the preservation of all the trees with characteristics 
of monumentality from all over the country.
Keywords: Ginkgo biloba tree, monumental trees, tree size, the trunk circumference.
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1. Introduction
Roads and railways are a source of mortality or injuries 
for many species of vertebrates all over the world. The 
wildlife species affected by road and train collisions 
includes a variety of animals, birds, amphibians, snakes, 
rodents, etc. (Göransson & Karlsson 1979). Especially, 
for large carnivores such as bears and wolves, without 
natural predators, these infrastructures are one of the 
main causes of their mortality. Many times, the collision 
between a car/train and a large carnivore is a very 
unpleasant experience and most of the time ends with 
a damaged car and a dead animal (Bissonette et al. 2008, 
Huijser et al. 2009, Abra et al. 2019).
The development of the road network continues to 
expand every day and facilitates the movement of people 
and goods, however, for Romania is a necessity as stated 
by Fedorca et al. 2020. Also, these modern infrastructures 
make easier access to different services as markets, schools, 
hospitals, airports, etc. (Rubaba et al. 2015). On the other 
hand, many studies show that roads, as well as rail tracks, 
are the main mortality factors for large carnivores as 
brown bears and wolves. Also, these terrestrial transport 
networks have a negative influence on plants and wildlife 
communities by habitat fragmentation, edges, and barrier 
effects (which may be the biggest problem to population 
viability) (McLellan & Shackleton 1988, Mace et al. 1996, 
Tigas et al. 2002, Kaczensky et al. 2003) and for some 
wildlife species functioning as crossing corridors. At the 
same time roads and railways facilitate the establishment 
of invasive plants, which may be a source of food for 
wildlife species and reduce the visibility for traffic, 
especially in the vegetation season.
Roads and railways are a source of noise pollution, 
chemicals, and wildlife species attractants (salt, fresh 
grass, berries), increasing thus the mortality by collision 

with vehicles and trains and probably creating a barrier 
of movement of individuals and gene flow among 
populations. populations (Forman et al. 2003).
Carnivores as brown bears and wolves due to their specific 
characteristics for example large area requirements, 
small population sizes, long day movements, and slow 
reproduction, can be more vulnerable to vehicle collision. 
Moreover, many studies over time proved that roads and 
railways act as an ecological trap for these species because 
they are attracted by the transportation infrastructure such 
as salt, berries, fresh grass, etc. (Noss et al. 1996, Crooks 
2002, Alexander & Waters 2000, Trombulak & Frissell 2000).

a

b 
Photo 1. Brown bear killed by car/train
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Clearly, there is a tight relation between the type of 
the vehicle involved in the accident and the size of the 
animal. Larger wildlife species results higher material 
risk and human injury. Brown bears (Ursus arctos) and 
ungulates as moose (Aces alces) or red deer (Cervus elphus) 
with heavy body weight are among the most dangerous 
animals responsible for serious car damages and even 
people fatalities. (Groot-Bruinderink & Hazebroek 1996).
There are many studies regarding the subject about 
bears vehicle collision and just a few about wolf car-
train-collision. In this study we present an evaluation 
of the numbers of large carnivores as brown bear (Ursus 
arctos) and wolf (Canis lupus) killed by vehicle collision 
as well as train collision and discuss the importance of 
mitigation measures to reduce road mortality. Our killed 
carnivore’s estimation has been done by field inventory 
method for a period of four years’ time.

2. Materials and methods
The study area is located in the central Carpathian 
Mountains, a region with a beautiful landscape 
surrounded by Piatra Mare (south-east) and Postavaru 
(north-west) mountains (Fig. 1). However, it includes 
one of the most developed touristic regions in the 
country (Brasov-Predeal), being at the same time one of 
the roads with the highest traffic volume.
The speed limit on this road section is 90 km/h, which 
is high enough for a vehicle to kill even large carnivores 
(Fedorca et al. 2020).
In the vicinity, there is a double railway lane doubling 
the barrier effect of the road, while next to it is a small 
river, which is crossing twice under the road with large 
concrete bridges.
According to CORINE Land Cover 2018 v.2020_20u1 
(https://land.copernicus.eu/paneuropean/corine-land 
cover/clc2018? tab= download (accessed on July 2022), 
the forest in this area comprises compact stands of 
mixed deciduous/broad-leaved coniferous.
The vicinity of the road and rail track is surrounded by 
natural vegetation such as grass, shrubs, and berries 
while the elevation is about 800-850 m.
According to Koppen-Geiger classification, the climate 
of the research area is continental temperate, with four 
distinct seasons (spring, summer, autumn, and winter). 
The winter often is very harsh, with the first snow even 
in November and last sometime to April.
Our study area has been located where the traffic volume 
is high (DN1, Brasov-Predeal), for a better understanding 
of all the events that occur there.
All the elements listed above lead to influence the wildlife 
population dynamics, species degradation and ecosystem 

functions (Bennett 2017, Fahrig & Rytwinski 2009). Also, 
the locations were chosen in relation to documented 
trains and cars accidents involving brown bears and 
wolves, assessed previously by Fedorca et al. 2021.
Experts from National Research Institute for Research 
and Development in Forestry Marin Dracea (INCDS 
Marin Dracea) conducted a field survey for a period of 4 
years (2018-2021) to find out the influence of the existing 
roads and rails on brown bears (Ursus arctos) and wolves 
(Canis lupus) movement.

Fig. 1. Study area and the roads’ location (DN1—red)

The surveys done by the experts covered both lanes of 
the road as well as the railway tracks.
The observations were recorded by species, date, hour, 
stage.
All the field inventory data includes information about 
vehicle-train-wildlife collisions (Table 1).
The recorded data was subsequently processed using 
Microsoft Excel Software to calculate the percentage of 
large carnivores’ mortality caused by road and railway, 
related to different variables. However, we also analysed the 
frequency of occurrence of wild species in the study period.

3. Results and Discussions
After four years (2018-2021) of monitoring roadkill and 
railway mortality we have recorded a total of 16 large 
carnivores along DN1 (national road). All these recorded 
wildlife/vehicle-collisions ended with a dead animal.
Among the involved animals 8 had been females, 4 males 
and for 2 of them the sex was not identified.
All the deaths were done by both cars and trains. 
Wooding (1987), in his field inventory registered 99 road 
killed bears for a period of 10 years (1976-1986). Fudge et 
al. 2007 (Canada), recorded 164 dead brown bears after 
car accidents during 5 years (1999-2003).

Table 1. Evaluation of wildlife road/railway-kills obtained from field inventory
No Date Hour Sp Sex Age NR/RW Location Dist (m) Field observations
1 17.03.2018 23:00 wolf M adult NR Timisul de Jos 10 High vehicle speed
2 29.05.2018 13:00 bear F adult RW Timisul de Jos 8 Double lane Railway

3 06.06.2018 10:00 bear M adult RW Timisul de Sus-Predeal 
146+500 10 Double lane Railway

4 19.06.2018 12:30 bear F adult RW Timisul de Jos /Dambu Morii 6 Double lane Railway
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No Date Hour Sp Sex Age NR/RW Location Dist (m) Field observations
5 28.06.2018 10:00 bear F adult RW Timisul de jos km 147 10 Double lane Railway
6 25.06.2019 22:00 bear F adult RW Predeal km144+900 8 Double lane Railway
7 28.06.2019 04:30 bear F subadult NR Timisul de Sus/ parking 10 High vehicle speed
8 24.07.2019 15:00 bear F adult RW Predeal 6 RW tunel
9 14.10.2019 16:00 wolf F adult NR Timisul de Jos 12 Balustrade
10 07.11.2019 15:30 bear F subadult NR 73A Predeal-Brasov 10 Truck
11 05.12.2019 20:00 bear M subadult RW Timisul de Jos 5 Double lane Railway
12 25.06.2020 08:30 bear F subadult NR Predeal 4 Railing close to forest, night accident
13 07.08.2020 10:00 bear M cub NR Dambu Morii 6 Railing close to forest, night accident
14 15.08.2020 17:30 bear U subadult NR 73A Paraul Rece 4 Balustrade
15 15.04.2021 23:45 bear U cub NR Timisul de Jos (P Castel) 5 Parking, food in bins
16 22.04.2021 09:00 bear M adult RW Timisul de Jos 4 Balustrade

Legend: NR- national road, RW- railway; U- unknown; Dist: Distance toward forest
According to Psaralexi et al. (2022), after 15 years of 
research, they have found more males (38) and less 
females (30), involved in wildlife-vehicle collisions in 
Greece. The same authors recorded a case, in which 
were involved multiple bears in one accident (a female 
and a cub).
In our monitoring we recorded a pattern of carnivores-
vehicle-collisions with only one individual involved each 
time.
The distribution of carnivore’s vehicle-train-collision 
vary among the individual’s sex (Fig. 2). The percent of 
females killed by both cars and trains, is double than 
the males and four times more than the cubs. Wooding 
(1987) found in his research the opposite of it; from 
99 carcases 66 were males, which is almost twice as 
females.

Fig. 2. Mortality rate related to brown bears sex (F-female, 
M-male, U-unknown)

From a total of 16 carcases collected from the road as 
well as railway, just 2 of them were wolves (12.5 %) while 
the other 14 carcasses were brown bears (87.5%) (Fig. 
3). There could be a couple of reasons for this mortality 
difference such as the high habitat suitability for brown 
bears in the study area or the large number of individuals. 
Moreover, brown bears are more attracted by the road 
as well as railway, then the wolves, because sometimes 
this is a source of food for them (deer carcase, salt, fresh 
grass, berries).

Fig. 3. Rate of dead carnivores killed by vehicles by species: wolf 
and brown bear

The frequency of occurrence varied between the study 
periods with a peak of death rate recorded in 2019 
(37.5%) and the lowest mortality rate in 2021 (12.5%) 
(Fig. 4). Roadkill’s occurred in every month except 
January, February, and September (Fig. 5).
Most carnivore’s vehicle collisions took place in June (6 
brown bears), maybe because of the mating period as 
Roggers (1987) proved in his research; followed by April 
(2) and August (2). Also, the same author recorded in his 
study the second peak of mortality in October-December, 
which is not present in our recordings too.

Fig. 4. The occurrence frequency of killed animal during study 
period by year
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Fig. 5. The occurrence frequency of dead animals during study 
period by month

The age of the killed bears varied from 1 year up to 10 
years. Half of the bears were adults (7 bears have >4 
years old), 5 were subadults (1.5-4 years old) and just 2 
cubs (approx. 1 year old) (Fig. 6).
According to Psaralexi et al. (2022), which recorded 39 
adults, 17 subadults and 17 cubs, our car-killed bears 
recordings show a different age distribution, as can be 
seen in the graphic above. Also, Alt et al. (1980), related 
in his paper that from a total of 92 of carcasses from the 
road the average age of dead males was 3 years, while for 
the females was 5 years.

Fig. 6. Distribution of brown bears cars-trains-killed related to age

There is no clear difference between the number of 
carnivores killed by trains (57%) and cars (43%), even the 
roads have heavier traffic. This situation could be from 
multiple reasons; for example: if we take the bear's case, 
they are attracted by the rail track because there are 
many species of berries which represent o good source 
of food for them.
Also, in our study area, the forest edge is closer to 
the railway than the road. At the same time, being a 
mountain area, the rail track is not straight for long 
distances (as in the field), as the wild species cannot see 
the train approaching from a long distance. Another 
reason is that a double-lane railway makes wild animals 
more vulnerable to collision.

Fig. 7. Comparison of studied large carnivores’ mortality, road vs railway

Roads and railways worldwide potentially represent 
one of the most important causes of mortality for large 
carnivores such as brown bears and wolves, which do 
not have natural predators. They can die by natural 
death, hunting or vehicle collision (Fedorca et al. 2021). 
Much research has been done about the brown bear-
vehicle/train collision, especially in America, Canada, 
and several years ago in Romania.
According to Fedorca et al. (2021) brown bears are more 
vulnerable to car/train-collisions in protected areas with 
high traffic volume and high speed, as is our case.
Brown bears habitat generally is determined by the 
availability of food resources (Nielsen et al. 2010).
On the other hand, there are a few studies about the 
wolf-vehicle collision. Therefore, wolf vehicle collisions 
can be considered rare events.
Mladenoff et al. (1995) proved the wolves avoid 
establishing their territory in areas with a developed 
network of roads. One of the essential things to applying 
any mitigation action is to identify the wildlife crossing 
hotspots (Fedorca et al. 2021).
The objective of mitigation measures is to reduce the 
wildlife-vehicle/train collision as much as possible to 
maintain the safety of both people and wildlife.
Over the years, there have been many mitigation 
measures tested to reduce the wildlife-vehicle-collision, 
such as fences, underpasses, and overpasses, but the most 
effective seems to be the virtual fence (https://life.safe-
crossing.eu), which has already been installed by our 
expert's team, for the first time in Romania, in a few 
hotspots and seems to be very efficient.
The virtual fence works as a series of sensors, which 
become active when detecting the light from oncoming 
cars. When the light activates them, they start blinking 
and make a sound that keeps the wildlife off the road.
Another mitigation measure that we recommend 
keeping the animals off the rail track is installing "train-
triggered warning signals" on the railway side, a device 
that makes a sound and a light flashing 30 seconds before 
train arrival (Backs et al. 2017).
Our study provides interesting information for road/
railway managers and planners who need to act to 
minimize the negative impacts of the road on brown 
bears and wolves as well as human safety.
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4. Conclusions
After four years of survey (2018-2021) we recorded 16 
bears and two wolves were involved in unavoidable car/
train collisions on the national road Brasov-Predeal. 
More than half of them were killed by a train, with a 
peak in June, six individuals (maybe because of the 
mating period).
In the research area (one of the heaviest traffic in 
Romanian mountain zone), 16 large carnivores have 
been killed by car and train in four years (2018-2021), 
with a peak of death rate recorded in 2019 (37.5%) and 
the lowest mortality rate in 2021 (12.5%). Roadkill’s 
occurred in every month except January, February, and 
September. Most carnivore’s vehicle collisions took place 
in June.
The brown bears were involved in the majority of cases 
(87.5%), while the wolves (12.5%) seem to avoid more 
successfully the heavy traffic.
Number of females killed by cars / trains was double 
than the males and four times more than the cubs.
The killed bears have 1 to 10 years old, majority being 
adults (50%) fallowed by subadults (36%).
Even the roads have heavier traffic then the railways, the 
majority of animals were killed by trains (57%).
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Abstract
In the wrong place at the wrong time: patterns of large carnivores-vehicle collisions
Road network development provides many benefits for society and facilitates the movement of people and goods. 
On the other hand, these infrastructures act as barriers for wild species. However, wildlife animals-vehicle/train 
collision is a subject widely studied directly influencing species survival and human safety. This study aimed to 
assess the characteristics of the wildlife-vehicle collision hot spots for reducing the number of road/railways kills 
and providing inputs for driver education. For four years (2018-2021) of evaluation, we recorded 16 deaths (14 
bears and two wolves) on the DN1 Brasov-Predeal section, out of which 57% were killed by the train. We conclude 
that the bears are attracted by the railway because of the richness and diversity of vegetation (berries, fresh grass) 
relative to the adjacent forest. Several mitigation measures are used in practice to reduce the large carnivores-
vehicle collisions, but the most effective one seems to be the virtual fence (a method already used with success by 
our experts for the first time in Romania).
Keywords: brown bear, wolf, vehicle/train-collisions, railway, protected area

Rezumat
În locul nepotrivit la momentul nepotrivit: caracteristicile coliziunilor dintre vehicule și carnivorele mari
Dezvoltarea rețelei de drumuri prevede multe beneficii pentru societate și facilitează mișcarea atât a oamenilor 
cât și a bunurilor. Pe de altă parte aceste infrastructuri acționează ca bariere pentru speciile de animale sălbatice. 
Totuși, coliziunile dintre fauna sălbatică și vehicule sau trenuri reprezintă un subiect destul de des studiat, 
influențând direct atât supraviețuirea speciilor cât și siguranța oamenilor. Scopul acestui studiu a fost să evalueze 
caracteristicile punctelor cele mai expuse coliziunilor dintre vehicule și fauna sălbatică, pentru a contribui la 
reducerea numărul de coliziuni mașini/trenuri-animale sălbatice și la educarea conducătorilor auto cu privire la 
acest aspect. După patru ani de evaluare (2018-2021) s-au înregistrat 16 cazuri de mortalități în rândul carnivorelor 
mari (14 urși și 2 lupi) pe drumul național DN1 sectorul Brașov-Predeal, un procent de 57% fiind omorâți de tren. 
A rezultat faptul că urșii pot fi atrași în zona căilor ferate de bogăția și diversitatea vegetației (fructe de pădure, 
iarbă proaspătă) comparativ cu pădurea adiacentă. În practică sunt folosite câteva metode menite să reducă 
coliziunile dintre mașini/trenuri și fauna sălbatică, dintre care cea mai eficientă s-a dovedit a fi gardul virtual (o 
metodă folosită deja cu succes de experții nostri pentru prima oară în România).
Cuvinte cheie: urs brun, lup, coliziuni, vehicol, tren, cale ferată, drum, arie protejată
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1. Introduction and context
The beaver, known in the Middle Ages in the Romanian 
Lands under the popular name of ”breb” (Nania 1991), is 
often associated with perseverance, due to its elaborate 
behavior, in certain situations, demonstrating extraordinary 
endurance compared to the size of its body (Janiszewski et al. 
2014). Due to his extraordinary ability to transform habitat 
conditions, he was named the ecosystem engineer (Laurel 
& Wohl 2018). Unfortunately, this ethological feature has at 
the same time turned it into a “problem” species for certain 
interest groups: farmers, staff of running water basin 
administrations, forestry staff (Schwab & Schmidbauer 
2003, CLMAN project activity report 2014).
The need to draw up the "Action Plan for the National 
Conservation of the Eurasian beaver population (Castor 
fiber)" lies in the provisions of the O.U.G. 57/2007 on 
the regime of protected natural areas, conservation of 
natural habitats, wild flora and fauna, approved with 
amendments and completions by Law no. 49/2011, 
with subsequent amendments and completions, art. 
31, paragraph (4), This document was drafted to form 
the basis of the protection and conservation plan of the 
Eurasian beaver - Castor fiber (currently called "castor"). 
This document contains the objectives, actions and 
main activities that contribute to the maintenance 
of a favorable conservation status of this species, by 
applying a sustainable management by the institutions / 
organizations with responsibilities in the field.

The action plan for the conservation of the beaver 
population in Romania completes the "Set of management 
measures" developed in 2015, within the POIM CLMAN 
Project: "Development of sets of management measures, 
at national level, for the species Castor fiber, Lutra lutra 
and Mustela lutreola”, which was much more synthetic.
It ensures the application of the requirements of 
the international conventions to which Romania is a 
signatory, including guidelines and recommendations 
on the conservation of beaver populations at European 
level, taking into account the legislative, administrative 
and socio-economic context.
The action plan is intended to be a flexible document, to 
be regularly reviewed and adapted so as to ensure that 
the purpose for which it was developed is achieved and 
to meet European objectives in a broader context.
The beaver population had declined drastically in the late 
19th century, with extinction in many European countries. 
Thus, in the first decades of the twentieth century, the 
species was present only in eight relict nuclei, which led 
to the species being placed under strict protection and to 
the start of repopulation programs (Halley & Rosell 2003). 
In this context, Romania also followed in the footsteps 
of European states in 1996 by starting studies to assess 
the favorable habitat and consulting the population 
and institutions on reintroduction. These actions were 
followed by the release of the first beaver specimens in 
1998 (Ionescu et al. 2010).
Beyond the legislative considerations presented above, 
the elaboration of this plan took into account the socio-
economic context that highlighted an escalation of 
human-beaver conflict situations amid increasing the 
number and area of   the species at the national level 
(CLMAN project activity report 2014).
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2. The protection status, conservation 
status and evolution of the Eurasian 
beaver population in Romania
The Castor fiber species is included in Annex II of the 
Habitats Directive, respectively Annex 3 of OUG no. 
57/2007, which includes species of wild fauna and flora 
of Community interest, whose conservation requires 
the declaration of Sites of Community Importance (SCI) 
which are part of the Natura 2000 Network.
The species is also included in the list of species of Annex 
IV of the Habitats Directive, respectively Annex 4A of 
OUG no. 57/2007, as a species of community interest 
that requires strict protection. The obligations arising 
from the Habitats Directive include: maintaining the 
favorable conservation status of the beaver population, 
monitoring and regularly reporting the conservation 
status of the species to the European Commission.
Castor fiber is also included in Annex II (Strictly Protected 
Wildlife Species) of the Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural Habitats, adopted in 
Bern on September 19, 1979, to which Romania acceded 
by Law no. 13/1993.
In order to ensure the protection regime of wildlife species 
of hunting interest, taking into account the provisions 
of EU legislation and international conventions in the 
field of nature protection, Law no. 407/2006 on hunting 
and protection of the hunting ground, with subsequent 
amendments and completions, imposes restrictions on 
the conduct of hunting activity, the beaver species being 
included in Annex 2 of this law, which includes species 
of hunting interest where hunting is prohibited. In 
order to reduce human-beaver conflicts and population 
control, in Romania the competent authorities may 
issue derogations from the strict protection measures 
based on the provisions of art. 16 of the Habitats 
Directive. Compensatory payments are also granted 
in compensation for damage caused by this species, 
for which a unitary procedure has been established at 
national level.
Conservation status. The assessment of the conservation 
status of species at the biogeographical region level, 
initiated in 2005 in accordance with IUCN guidelines, has 
led to the inclusion of Castor fiber in the category of non-
threatened species (LC) (Temple & Terry 2007). Vié et al. 
(2009) also classifies the species as a non-endangered 
species (LC - Least Concern).
According to the Habitats Directive, the conservation 
status is considered "favorable" if:

 – population dynamics data indicate that the species is 
maintained as a viable element of its natural habitats 
on the long term;

 – the natural area of   the species is not reduced and 
there is no risk of it being reduced in the near future;

 – the species has and is likely to continue to have a 
sufficiently extensive habitat to sustain its population 
on the long term.

Following the assessment of the conservation status of 

wild species and natural habitats provided in Annex IV 
and Annex V of the Habitats Directive, in order to report 
to the European Commission based on art. 17 of the 
Directive, the 2013 and 2019 reports mentioned that the 
conservation status of the beaver population in Romania 
is favorable in the alpine, continental, Pannonian and 
steppe biogeographical regions.
The size of the beaver population in our country has 
undergone great variations in the last 200 years, mainly 
due to anthropogenic pressure. According to documents, 
the species disappeared in the first half of the 19th 
century, the last mention of a hunted beaver dating from 
1824 (Nania 1991).
After more than 150 years in which interest in the species 
was virtually non-existent, the species benefited from a 
European project through which it was reintroduced, 
by importing 182 specimens from the state of Bavaria 
(Germany), which were released during 1998-2003, along 
the rivers Olt, Mureş and Ialomița (Ionescu et al. 2010).
After reintroduction, the national population had 
a slightly increasing trend in the first years (1998-
2006), after which it evolved on an exponential curve, 
reaching in 2017 2145-2250 specimens (Pașca et al. 2018). 
Estimating population numbers has become increasingly 
difficult as the area of   the species has expanded greatly, 
requiring considerable financial and human help. An 
example in this sense is the Black River basin, where 
the initial nucleus reintroduced in the period 2000-2001 
was of 7 individuals released in 4 locations (Ionescu et 
al. 2010)), which occupied a total territory of about 20 
ha. At the 2018 evaluation, 135 families were inventoried 
with an estimated herd of 378 beavers (Gridan 2020) 
with an area extended to about 1020 ha. At the local and 
micro-regional level, due to anthropogenic pressure, 
heterogeneity of habitats in terms of available food, 
population and area fluctuations are quite important.
The conservation status of the population was assessed 
in the project “Development of sets of management 
measures, at national level, for the species Castor fiber, 
Lutra lutra and Mustela lutreola”, as favorable (2015). Also, 
the information was confirmed by the reports to the 
European Commission based on art. 17 of the Habitats 
Directive, from 2013 and 2019 (for which the method of 
estimating the population was used, through test areas). 
At the last report (2019) the population of Castor fiber had 
a population of 2240-2510 specimens.

3. Benefits of beaver’s presence 
(summary)
Literature is very generous about the ecological/ 
ecosystem benefits, some of which are manifested 
by changes in the aquatic biotope: reduced flow rate, 
increased water depth and water surface gloss, increased 
sedimentation rate and decreased turbidity, increased 
water temperature.
However, the most important aspect are the ecological 
benefits: creating trophic niches, increasing the biomass 
of benthic and planktonic fauna, improving the trophic 
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supply for certain species (ichthyofauna, amphibians, 
reptiles, birds and mammals), increasing the stability 
of ecosystems by multiplying trophic chains et 2014. For 
mountain areas, beaver favors less rheophilic species 
by changing the degree of oxygenation of the water and 
increasing the water temperature (Naiman et al. 1988, 
Hammerson 1994, Kwon 1997, McKinstry et al. 2001, 
Wright et al. 2002, Janiszewski et al. 2014). Based on 
these benefits, both beaver species have been included 
in the key species group for riparian areas (Stoffyn-Egli 
& Willison 2011, Cirovic & Stamenkovic 2018).
For these reasons, it is very important to identify the 
optimal measures to maintain a balance between the 
costs of management measures (paid by the company) 
and the benefits provided by the beaver to the whole 
ecosystem.

4. Challenges and perspectives of 
species management challenge
The management of any species is a challenge for 
specialists, especially the administration of a species 
that interferes with many aspects of human activities, 
some of which are related to maintaining the safety of 
the population in case of floods.
Thus, the main ethological aspects of the Castor fiber 
species that contradict the interests of the human 
population are: (I) the felling of trees or trees, the feeding 
of crops, (II) the digging of shelters in the ground, (III) 
the construction of dams.
Their result is (I) damage to forestry, agriculture, 
orchards, (II) destabilization of shores / dams by 
digging gaps for shelter, (III), flooding of agricultural 
land / meadows / hayfields, property, roads transport, 
industrial objectives, siltation by raising the groundwater 
level, etc.

Perspectives
I. Increasing the population and restoring the 
historical area of   the species
The simulations performed in order to estimate the 
increase of the staff were done taking into account the 
previous information (CLMAN 2014). The modeling 
was done on two scenarios so that, for the year 2022, a 
population of 3500-3800 specimens was estimated, and 
for 2026, a number of 5200-5600 individuals.
The increase of the population is obtained on the one 
hand by the increase of the density, in the areas with 
high favorability, and on the other hand by the natural 
dispersion towards new habitats. Although the mobility 
of the beaver is reduced on land, there are reports of the 
presence of the species in other river basins, which have 
not been reintroduced: Buzău, Trotuș, Uz, Dâmbovița 
(Pașca et al. 2018). Rivers in the NW of the country were 
also naturally colonized with specimens from Hungary 
(Fülöp & Márk-Nagy 2012).
In order to reduce the impact of the species in high 
density areas, relocation may be a temporary solution. 
In this sense, it is necessary to assess the beaver-free 

habitats that can be repopulated and to carry out 
preliminary environmental impact studies.
In the long run, the very generous areas in terms of the 
trophic base will generate a surplus in the population 
every year. After the saturation of favorable habitats at 
national level, given that the current population growth 
rate is maintained, additional population regulation 
measures will be needed. One of these is hunting 
extraction, a measure adopted in states with very large 
populations (Wróbel & Krysztofiak-Kaniewska, 2020). In 
this case, a necessary preliminary activity would be to 
carry out a study on the optimal number and mortality 
rate, given that the main predator in Romania is the 
dog (CLMAN project activity report, 2014). In this way 
the number of specimens that can be extracted from 
the population could be determined, without negative 
effects on the conservation status of the species.

II. Escalating conflicts
The main problems caused by the species have already 
been identified in the field, in the Olt, Mureș and Ialomița 
river basins. As the population grows and expands in 
other river basins, the overall impact of the species 
is expected to increase and at the same time there is a 
decrease in local acceptance of the species (Siemer et al. 
2013, Morzillo & Needham 2014).
The escalation of conflicts is a result of the overlap 
of human activities with those of beavers. In this 
context, one solution would be to avoid overlaps, as 
far as possible. This can be achieved by maintaining 
a distance between the aquatic and riparian habitats 
used by beavers and terrestrial ones that have different 
anthropogenic destinations (cultivated land, orchards, 
pastures, forests).
The main conflicts will be related to:
a. The agricultural sector
The cultivation of plants such as corn, beets, cabbage, 
carrots, near water can cause a significant increase in 
the level of damage (CLMAN 2014).
Unfortunately, over the last decade, it has become 
increasingly clear that financial benefits (subsidies) to 
farmers and ranchers have a negative (indirect) impact 
on the beaver population. Farmers tend to cultivate 
the land up to the waterfront in order to register with 
increased acreage at the Agricultural Payments and 
Intervention Agency and to increase production. This 
reduces the thickness of the vegetation strips and thus 
the food available for beavers.
b. Forestry sector
There are areas of forest background in the Danube 
meadow or large rivers (Mureș, Ialomița, Siret, etc.) 
where there is a risk of losses caused by beavers. Forest 
crops with soft species (poplar, willow) that are preferred 
by beavers are more exposed. In oak groves, black locust 
damage is lower (CLMAN 2014). As the area of   the species 
recovers, an increase in damage is expected. There are 
solutions that can be implemented to limit the damage: 
protection of valuable trees with wire mesh, installation 
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of bushes at the interface between the shore and the 
forest culture, as a riparian curtain, composed of willow 
and poplar species, installation of protective fences and 
acoustic systems, the use of repellents.
c. Surface water management
This is a very delicate point related to the management 
of the species, as it calls into question the risks that the 
species poses to the security of the population. The first 
attempts at hydrotechnical arrangement materialized 
through the “Water Management Plan of the Romanian 
People's Republic” elaborated in 1962. Subsequently, 
extensive sewerage / hardening works were started in 
the areas exposed to floods and drainage of swampy 
areas. These have been included in the floodplain basins, 
coordinated by the National Emergency Committee.
Especially on the creek and on the upper sectors of the 
rivers, the arrangements made by the beavers (dams, 
holes in the shore, felling of trees in the riverbed) 
represent a risk for the hydrotechnical arrangements. 
Under these conditions, it is necessary to identify 
beaver management solutions that lead to minimizing 
risks to the population. Thus, some habitats that were 
once part of the species area can no longer be included 
in the category of favorable habitats, on the one hand 
due to changes in the riverbed that were made with the 
arrangement, and on the other hand due to the risk the 
presence of the species entails.

III. Damage to riparian habitats
A situation similar to the one described above has been 
observed in the last decade in the case of pastures and 
hayfields in the riparian area. In order to obtain the 
subsidies offered to the zootechnical sector, the owners 
clear the groves and the natural bushes, installed 
near the waters. Thus, the trophic supply of beavers 
decreases, due to the surfaces of some habitats specific 
to the riparian zone being reduced. Cutting of trees and 
shrubs in riparian areas is also practiced to provide food 
for domestic species, mainly goats and sheep (CLMAN 
2014). Old trees are often set on fire to dry out. As a result, 
the strips of woody vegetation disappear or become 
poorly represented.

4. Objectives and actions 
necessary to maintain the favorable 
conservation status of the beaver 
population in Romania
O1. Maintaining a favorable conservation status of Castor 
fiber species
A.1. Updating data on the evolution of the population at 
national level.
A.2. Identification of potentially favorable habitats at 
national level.
A.3. Restoration of degraded habitats.
A.4. Establishment of a minimum area, on a national 
scale, necessary to ensure the conservation status of the 
species.

A.5. Restoration of the historical area of   the species in 
accordance with the current natural and socio-economic 
conditions.
O2. Ensuring the connectivity of populated habitats and 
the genetic quality of the Eurasian beaver population at 
the national level
A.6. Ensuring the connectivity of different population 
centers.
A.7. Ensuring genetic viability and variability, gene flow 
and establishing the evolutionary potential of the species 
at the national level.
O3. Prevention, damage control and resolution of 
human-beaver conflicts and loss of herd population
A.8. Reducing mortality caused by car traffic.
A.9. Reducing conflicts in order to increase the 
acceptance of the local population.
A.10. Impact of craft and professional / industrial fishing.
A.11. Diminishing the impact of population losses caused 
by the presence of dogs from sheepfolds or wanderers.
A.12. Reducing the degree of physical / chemical / 
biological pollution of surface waters populated with 
beaver.
A.13. Implement measures to maintain the security of 
the population and transport infrastructure.
A.14. Maintaining the optimal number of beaver 
populations locally and nationally.
O4. Substantiation of management measures
A.15. Studies to substantiate management measures.
O5. Improving the legal framework and institutional 
capacity to implement the management of the species at 
the national level
A.16. Improving the legal framework and institutional 
capacity to implement beaver management at the 
national level.
O6. Education, information and dissemination on 
the importance of beaver for biodiversity and species 
management
A.17. Carrying out information activities and raising 
awareness of target groups.

5. The main activities proposed to 
increase the degree of acceptance of 
the species
The action plan contains a total of 55 activities that 
are considered essential for the implementation of a 
holistic, sustainable management that will lead to the 
maintenance of the favorable conservation status of the 
species at national level.
From these we present a selection:
Population estimation at national level, by 
biogeographical regions, river basins, counties and 
hunting grounds
The Eurasian Beaver population has not stabilized in 
terms of herd distribution. At the national level, there 
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are both population centers in the incipient phase of 
evolution and others in phases of climax or decline.
For these reasons, the activity of estimating the 
population at national level will be carried out with a 
periodicity of 5-10 years, depending on the conservation 
status of the species, and the national / European 
legislative provisions.
The main estimation methods are the inventory of 
active shelters, signs of presence, direct or indirect 
observations (photo-trap cameras), according to the 
information published in the guidelines for monitoring 
protected species and specialized scientific articles.
Although the mobility of the species is low, field work will 
be planned especially during the vegetative dormancy 
period, when visibility is optimal.
The results will be aggregated by biogeographical 
regions, river basins, counties and hunting grounds, 
respectively at national level.
Determining the optimal population and support 
capacity of habitats by habitat types, biogeographical 
regions / hunting grounds / counties
The activity involves making observations on the 
number of beavers per family depending on the credit 
worthiness of habitats and calculating the optimal 
number at national level.
This can be achieved by using computerized machine 
learning technology, which offers the advantage of 
processing a large amount of information in a reasonable 
period of time.
Finding the support capacity is one of the mandatory 
conditions for the implementation of a sustainable 
management of any species.
For this, observations will be made on the number of 
beavers in the three categories of habitats in terms of 
credit worthiness: optimal, satisfactory, unfavorable.
The following aspects will be considered in the analysis/ 
study:

 – statistical coverage;
 – carrying out two evaluations: spring and autumn, in 

order to collect relevant information on the annual 
increase;

 – the condition of the animals at the same stage of 
development and at the same time of year.

The finality will consist in the calculation of the support 
capacity indices that will be the basis for the calculation 
of the optimal number at national level, by types of 
habitats / counties / biogeographical regions / hunting 
grounds. The results will be extrapolated to the habitats 
that are not yet part of the beaver area in Romania, 
thus determining the number of specimens that can be 
relocated to restore the historical area of   the species.
The data obtained will be the basis for the management 
of the species, representing a standard based on which 
it will be possible to make predictions of population 
evolution by biogeographic regions, hunting grounds, 
counties, being a basic condition in determining the 

opportunity / need to establish a harvest quota for certain 
areas, before an unacceptable level of conflict is reached.
Zoning and mapping of populated and potential 
habitats
This activity aims to classify populated and potential 
habitats into three categories according to the model 
applied in the Czech Republic (Vorel et al. 2014). 
differentiated management of the species and habitats 
they populate.
Areas of risk to the population and those that can be 
populated by the species without major risks to the 
population will be identified.
The zoning will be based on a study carried out at national 
level, which will aim to classify populated and potential 
habitats by areas, and will be followed by the issuance of 
an Order of the Minister of the environmental authority 
to determine the management decisions of the species.
The classification will be based on classical methods 
of habitat assessment, along with modern methods of 
modeling, including artificial intelligence (machine-
learning), which will provide a large-scale analysis of 
habitat conditions.
Thus, three categories of areas will be distinguished:
i. Special areas of conservation of the species: territories 
dedicated to the species in which the management is 
focused on the long-term conservation of the species 
and its habitats. As a general management principle, the 
actions carried out in these territories will focus on the 
spread of the species in all favorable habitats and the 
maintenance of a favorable conservation status.
This will include all types of existing protected areas, to 
which will be added, where appropriate, new protected 
areas at national or community level.
ii. Areas with adaptive management
This category will cover most of the species' range. 
Conflicts in these areas will bring together mixed 
teams of specialists with expertise in biology, ecology, 
ethology and species management and representatives 
of Environmental Protection Agencies, town halls, game 
fund managers and locals involved in the conflict to 
get the best decisions to resolve conflicts. Divergence 
solutions will be tailored to the situation on the ground 
and may include: protecting properties, applying 
repellents, removing vegetation, dams or more drastic 
actions involving the relocation / extraction of conflict-
generating specimens.
iii. Areas at risk for the security of the human population
It includes areas where the presence of the species is 
undesirable, which can easily lead to major conflicts, 
which threaten the security of the human population or 
affect infrastructure / industrial objectives of great value, 
such as bridges, dams, dams, parapets, retaining walls, etc.
The classification in the three categories will be renewed 
with a periodicity of 10 years in order to capture 
the changes that appeared with the development of 
the beaver population and those generated by the 
anthropogenic factor.
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Elaboration of feasibility and/or impact studies for the 
repopulation of favorable habitats
For the repopulation with beavers of new territories, it is 
necessary to elaborate impact and/or feasibility studies, 
which are requested by the Ministry of Environment as 
preliminary studies for the repopulation action.
Considering that in some areas the density of beavers has 
increased beyond the optimum level and conflicts are 
intensifying, it is very important to identify areas where 
repopulations can be made to carry out the preparatory 
steps so that the relocation is as fast as possible.
The studies must be repeated in a period equal to their 
validity period, in order to have a permanent database 
with suitable locations at national level and will include 
sociological studies of acceptance by the local population 
and information campaigns.
A database will be created to include available locations 
and the number of animals that can be “hosted” (at 
national level, by bioregions, counties, hunting grounds).
Repopulation / relocation of specimens from areas 
with high population densities
As a last resort solution, the “problem” beaver specimens 
will be relocated to new territories, free of beavers 
or with very low densities. The joint commission for 
damage assessment will consider the appropriateness 
and need for relocation.
The relocation conditions must include criteria related 
to the favorable habitat, the absence of potential negative 
impacts on other species, the absence of potential risks 
to the population / infrastructure over a distance of at 
least 20 km from the relocation site.
The relocation will take place in autumn and spring, 
avoiding the period of birth and rearing of young. This 
will be done immediately after the installation of beavers 
in the area at risk and will involve the capture of the 
whole family. During the capture period, the specimens 
will be kept in the rehabilitation / quarantine center, 
until the capture of all its members.
Relocation of conflicting specimens is a very effective 
stress relief measure for conflict situations in certain 
areas, provided that this is followed by other associated 
actions, which are intended to prevent the installation of 
other specimens in the affected area.
Relocation involves several stages:
A. Preparation of documentation and obtaining 

approvals for capture, transport and relocation.
B. Preparation of capture and monitoring equipment
C. Reassessment of optimal catchment areas
D. Capture and quarantine
E. Transport and release
F. Monitoring of released individuals
Intensive, long-term genetic monitoring of the beaver 
population
Intensive monitoring of beaver populations will be 
carried out periodically, at least once every 10 years, on 

a national scale, according to good international and 
national practices, through genetic studies for which 
data will be collected from protected natural areas and 
hunting grounds.
Intensive genetic monitoring aims to:

 – establishing the evolutionary potential and the genetic 
viability, respectively the gene flow

 – obtaining information on maintaining population 
structures

 – identification of population nuclei where it is necessary 
to intervene with repopulations (if necessary)

 – obtaining detailed information in order to determine 
the conservation status of the species and the size of 
the population by integrating genetic data with those 
obtained by other methods.

Repopulation with specimens from outside the 
reintroduction area in order to increase genetic 
variability within the population
Given the importance of Castor fiber species for 
biodiversity in Romania and the efforts made so far 
by various factors involved in the reintroduction and 
management of the species at the national level, it is 
essential to take into account the scientific, technical 
and legislative aspects.
The need to define a national strategy for choosing 
of source populations to bring beaver individuals in 
sense of repopulate certain areas was thus identified. 
So far, several restocking strategies have been applied 
at European level: (i) the use of the geographically 
closest beaver line (= relict population), (ii) the mixture 
of individuals from two or three western descendants 
and (iii) the release of beaver individuals of multiple 
origins, without taking into account other details. 
In the event that it is necessary to repopulate with 
specimens from outside the area of reintroduction 
nucleus, these actions will be based on the IUCN 
Guidelines for Reintroductions and Other Conservation 
Translocations.
In order to determine whether it is necessary to 
repopulate with specimens from outside the area from 
which the reintroduction nucleus was taken, in order to 
increase the genetic variability within the population, 
genetic and genomic analyzes will be performed within 
the national center for rehabilitation, monitoring, 
viability and long-term genetic variability of the 
species.
The repopulation will be carried out following the IUCN 
criteria, in accordance with the national legislation 
and will be based on genetic and genomic analysis, the 
diagnostic study of the habitats of the rivers subject to 
repopulation, as well as a socio-economic study on the 
acceptance of the local population. The repopulation 
program will be carried out with the support and 
agreement of the Ministry of Environment, Waters 
and Forests, the National Agency for Protected Natural 
Areas, the Agency for Environmental Protection and the 
Managers of Hunting Areas.
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Protecting of crops, valuable trees or other important 
objects by using fences
Metal or electric fences can be used successfully to 
protect crops, trees or other important objects. The 
choice of the optimal solution will be made according to 
the local conditions.
Installing electric fences is a solution that has the 
advantage of being not so expensive compared to the 
surface that benefits from protection. Users need to 
keep in mind that electrical protection systems require 
ongoing, costly maintenance. Herbaceous vegetation 
and branches should be removed so as not to short-
circuit the system. For the beaver, electrical systems 
with a lower height (max. 80 cm) will be used to allow 
the passage of other animal species.
For areas where these minimum conditions for 
maintaining the functionality of electrical protection 
systems cannot be met, as an alternative, continuous 
galvanized wire fences, with a maximum height of 1m 
can be used.
To protect valuable trees near areas populated by 
beavers that are spread over a certain area, rigid circular 
protections of galvanized wire with a height of 0.8-1m 
fixed in the ground at a distance of about 10cm from the 
trunk are recommended.
The investment is expensive at first but the long-term 
protection effects are considered to be the most effective.
Installing of water level regulators on dam watercourses
The role of water level regulators is to decrease the water 
level behind a dam built by beavers, thus preventing 
flooding of cultivated areas, erosion of the foundations 
of some road and railway constructions, or blocking of 
drainage channels.
It has been found that the destruction of dams is not 
always a feasible solution, primarily because it affects 
the habitat of beavers and secondly encourages them 
to rebuild the dam in a short time, to restore the initial 
living conditions.
The first step in solving these problems is to identify 
and record those points where rising water levels can 
harm farmers and crops. This type of action requires 
regular monitoring to ensure the optimal operation of 
the system.
Use of repellent substances and devices
The use of repellents is a solution relatively easy to apply 
and less expensive, but it requires maintenance. In 
conditions of rain, snow, high temperature, etc., these 
substances degrade, thus requiring periodic repetition 
of the operation.
An important condition is the application of these 
substances to valuable trees before being affected by 
animals. It is also necessary to analyze the less valuable 
but attractive additional food resources in the area, thus 
channeling the animal's attention to them.
The repellents are based on natural ingredients and 
come in solid form (granules) or liquid (oils and sprays).

Limiting the possibilities of installing beavers in areas 
at risk
In the areas free of beavers, where the presence of the 
species would pose a risk to the safety of the population 
(inside localities, near infrastructure or industrial 
objectives), habitats will be artificially maintained at 
suboptimal levels so as not to be naturally populated 
with beavers.
The action is defensive in order to avoid the occupation 
by beavers of river sectors that are at high risk for public 
safety or infrastructure objectives. From an ethical / 
ecological point of view, it is the best solution to resolve 
conflicts. Even relocation is a temporary solution, 
because a beaver-friendly area will sooner or later be 
occupied by other specimens. In this respect periodic 
risk assessment studies will be performed.
For areas already populated with beavers, high-risk areas 
will be protected by metal / electrical fences, repellents, 
repellents or other innovative beaver removal measures. 
The woody vegetation can be removed on the critical 
sectors, step by step, in order to obtain the effect of 
withdrawing the beavers from the risk area. Valuable trees 
will be protected with wire mesh so that they are not felled.
Limiting the possibilities of installing beavers in areas 
with drainage systems
To increase the area of   agricultural land in the second 
half of the twentieth century, a wide network of drainage 
canals was built, which is administered by the National 
Agency for Land Improvement (ANIF).
In the last three decades, the existing funds available 
to ANIF for the maintenance of these investments have 
been drastically reduced, which has led to the clogging 
of canals and the installation of vegetation. Most are 
invaded by reeds and rushes, but also by willow tree and 
shrub species. This has created artificial habitats that 
can be used by beavers.
There are more and more reports from the owners 
accusing the fact that beavers populate the drainage 
canals, on which they build dams, through which the 
functionality of the canals is affected, and the nearby 
lands are affected by the drifting phenomenon. As a 
result, agricultural land becomes inaccessible and 
unusable for agricultural purposes.
In this sense, an effective measure to avoid these 
conflict situations is the maintenance of channels free 
of sediments and vegetation, which leads to avoiding the 
installation of beavers in these areas, the existence of 
food is one of the determining factors in the population 
of new territories. These anthropogenic channels cannot 
be included in the category of species-specific habitats, 
as they do not meet the minimum ecological needs of 
the species: constant water level and food available 
throughout the year.
Removal of woody vegetation from the area of road/ 
railway bridges related to watercourses and artificial lakes
The presence of beavers near small and medium-sized 
bridges (road / railway), represents a potential risk for 
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these objectives due to the possibilities of accumulation 
of wood fragments that beavers use for the construction 
of dams. In flood conditions, the section of the bridge can 
be clogged, causing erosion of the resistance structure, 
or flooding of large areas of land, for a long time.
In this context, it is necessary to remove the vegetation 
from the shores in order to avoid the installation of 
beavers in the area, and implicitly the construction of 
dams, structures in which very large amounts of wood 
are used. The activity is implemented with a periodicity 
of maximum 2-4 years, in all areas where there are 
bridges with openings of less than 10m, 200m upstream 
and 100m downstream of the bridge.
Removal of woody vegetation from the contour of the 
accumulation lake ditches, as well as up to a distance 
of 500m upstream and downstream of the transversal 
hydrotechnical works. In addition, in order to avoid 
the installation of woody vegetation on the contour 
of the gutters of the accumulation lakes, they will be 
periodically cleared of mud and vegetation, to avoid 
beaver installation.
Removing of beaver dams that pose a risk to the local 
people and infrastructure objective
All dams built by beavers will be removed on 200m 
upstream and 100m downstream of the road bridges, 
inside the localities, near infrastructure objective or in 
any kind of situations that may represent a risk for the 
local people.
In these areas, the action will be accompanied by 
the removal of woody vegetation or the protection of 
valuable trees with wire mesh to drastically limit the 
wood resources for food and the construction of dams. 
This is intended to keep those areas free of beavers.
Elaboration of feasibility/ impact studies and 
implementation of protection measures for existing 
protection dams
Among the existing solutions we mention burying of 
metal or fiberglass nets between the shore and the dam, 
in order to eliminate the risk of piercing the body of 
the dam by digging beaver burrows. It has already been 
successfully tested in Romania. The measure is useful 
in the case of rivers and streams that are included in the 
network of protected areas and have flood protection 
dams. It has the advantage of protecting the dams and 
at the same time maintaining the beavers in those 
areas.
The literature also mentions a whole series of alternative 
measures, which can be implemented, depending on 
local conditions, to protect existing dams: paving with 
stones / boulders, stripping of vegetation and covering 
the shore with wire mesh, placement of metal plates on 
the shores, etc.
The study will include a mapping and description of all 
locations where dam protection measures are required 
and a SWOT analysis of the proposed solutions, 
leading to the adoption of the optimal solution, with 
the least possible negative effects on biodiversity and 
landscape.

Carrying out a study on areas at risk of accidents, 
the mortality rate caused by car / rail traffic and 
implementing measures to limit beaver access to road 
infrastructure
The reports of road deaths have begun with the natural 
population of beavers in areas with heavy road traffic.
A national study will be conducted on population losses 
caused by car and rail traffic that will be based on the 
methodology used for other wildlife species (Fedorca et 
al. 2020, Fedorca et al. 2021). It will include a database, 
location mapping, case studies, prediction models on 
the evolution of the incidence of accidents involving 
the species and the impact on the population. At 
present, beaver accidents in the areas managed by CFR 
(Romanian Railways) are not reported, but it is important 
to establish the areas at risk.
The study aims to identify areas at high risk of road 
accidents and the most appropriate solutions to reduce 
the number of accidents in order to conserve the species. 
According to existing data, road accidents are one of 
the main causes of staff losses due to anthropogenic 
activities.
In all protected natural areas populated by beavers and 
crossed by the national road network, there is a risk of road 
accidents, but this is higher in heavily trafficked areas.
The measure involves the installation of wooden or metal 
barriers on the edge of the areas populated by beavers, 
in the immediate vicinity of the water, to block the 
passage of animals to the roadway, and the placement of 
road signs for drivers. There will also be audible alarms 
specially designed to keep away the animals at risk.
For areas outside protected natural areas with high risk 
for traffic safety, specimens will be relocated and habitat 
conditions will be maintained at a suboptimal level 
for beaver (removal of woody vegetation, mowing of 
herbaceous vegetation, etc.).
Information and awareness-raising activities for 
different interest groups
The continuous increase of the degree of information 
and awareness of all interest groups is a major objective 
for a sustainable management of any species and has 
an important role in educating the broad masses in the 
sense of adaptation and coexistence with beavers.
These activities include organizing information-
awareness and scientific events, editing and 
disseminating of good practice guides for investing in 
areas with hydrotechnical constructions, for relocation/ 
repopulation, good coexistence with beavers, 
information materials for pupils and students.

6. Conclusions
The management of a protected species is always a 
challenge for the human species as it must reflect a 
deep reconciliation / harmonization between their own 
human socio-economic interests and the interests of the 
species in question, which is essentially the survival of 
the individual and the perpetuation of the species.
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The Eurasian beaver shows an extraordinary ability to 
change the environment in which it lives, by building 
dams, canals, cutting woody vegetation. These changes 
to the abiotic environment lead to the emergence of new 
trophic niches for a significant number of invertebrate 
and vertebrate species, generating new trophic chains, 
increasing the complexity of the biocenosis and thus the 
stability of the entire ecosystem. For these reasons it is 
considered a key species for riparian habitats.
On the other hand, the same qualities make it a 
”problem species” for human society, producing effects 
that are difficult to accept: damaging flood protection 
dams, favoring erosion by destabilizing banks, flooding 
land, felling valuable trees, fruit trees, blocking the 
free water flow, damaging crops, etc. All of these are 
important challenges as the best solutions to conflict 
resolution need to be identified for the best possible 
coexistence.
The "National Action Plan for the Conservation of the 
Eurasian Beaver Population (Castor fiber)" was developed 
precisely in order to put on the table of the relevant 
ministry (Ministry of Environment, Waters and Forests) 
a detailed list of objectives, actions and activities that can 
be applied in order to maintain a favorable conservation 
status and an optimal level of acceptance of the species 
by local communities and stakeholders, the main 
guidelines that ensure sustainable management in the 
medium and long term.
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Abstract
"The National Action Plan for the Conservation of the Eurasian Beaver Population (Castor fiber)" is the first large-
scale document that aims to approach as comprehensively and equidistantly as possible the issue of beaver 
management, a species reintroduced in the late twentieth century, after more than 150 years of absence. It 
contains a total of 55 activities grouped in 17 major actions, which are essential for implementing a holistic, 
sustainable management that will lead to the maintenance of a favorable conservation status of the species at 
national level.
Through the profound changes it brings to the aquatic environment, the beaver brings great ecological and 
ecosystem benefits, being a duty of today's human society to direct certain past actions of the forerunners.
At the same time, we cannot ignore the major changes that have taken place in aquatic and riparian ecosystems, 
which have taken place in the decades since the extinction of the species in order to increase the safety of the 
population during periods of floods. These transformations have had the indirect effect of reducing favorable 
habitats.
Thus, one of the major challenges is to identify the optimal measures to maintain a balance between the costs of 
management measures and the benefits that the beaver provides to the whole ecosystem.
Keywords: beaver management, castor fiber, sustainable management

Rezumat
Managementul castorului în Romania între provocări și perspective. Planul național de acțiune pentru 
conservarea populației de castor eurasiatic (Castor fiber L.) – sinteză
„Planul Național de Acțiune pentru Conservarea Populației de Castor Eurasiatic (Castor fiber)” este primul 
document de amploare care își propune să abordeze cât mai exhaustiv și echidistant problematica managementului 
castorului, specie reintrodusă la finele secolui XX, după o absență de peste 150 de ani. Acesta conține un total de 
55 activități grupate în 17 acțiuni majore, care sunt esențiale pentru aplicarea unui management holistic, durabil 
care să conducă la păstrarea stării favorabile de conservare a speciei la nivelul național.
Prin modificările profunde pe care le aduce mediului acvatic, castorul aduce mari beneficii ecologice și 
ecosistemice, fiind o datorie a societății umane actuale să îndrepte anumite acțiuni din trecut ale înaintașilor.
În același timp nu se pot ignora schimbările majore care s-au adus ecosistemelor acvatice și riverane, care au 
avut loc în deceniile care au trecut de la dispariția speciei cu scopul creșterii siguranței populației în perioadele 
cu viituri. Aceste transformări au avut ca efect indirect reducerea habitatelor favorabile.
Astfel una din provocările majore este să se identifice măsurile optime de menținere a unui echilibru între 
costurile măsurilor de management și beneficiile pe care le furnizează castorul întregului ecosistem.
Cuvinte cheie: managementul castorului, castor fiber, management durabil
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P E R S O N A L I TĂȚ I  
A L E  S I LV I C U LT U R I I

Președintele Societății Progresul Silvic, 
domnul Gheorghe Gavrilescu, 

împlinește 85 ani
Născut pe malul Dunării, la Tn. Măgurele 
(6 iulie 1937), tânărul îndrăgostit de 
mediul agrar, familiar, și-a îndreptat 
pașii către umbra pădurii, urmând 
cursurile Facultății de Silvicultură și 
Exploatări Forestiere ale Universității 
din Brașov (1954-1959).
Dl. Gavrilescu a parcurs toate etapele 
afirmării profesionale, fiind inginer 
silvic, inginer de exploatare forestieră, 
șef de ocol (O.S. Bolintin, 1970-1977), 
inspector șef (I.S.J. Ilfov și Giurgiu, 
1977-1989), inspector șef de stat în 
Departamentul Pădurilor (Ministerul 
Apelor, Pădurilor și Mediului, 1990-
1991) și director general (R.A.P. Romsilva, 1991-1997).
Condițiile dificile ale pădurilor de câmpie, în care 
a activat, i-au întărit caracterul și i-au îmbogățit 
cunoștințele despre refacerea pădurilor de stejar 
afectate de uscare, regenerarea și îngrijirea arboretelor, 
împădurirea terenurilor degradate, promovarea 
speciilor repede crescătoare, gospodărirea vânatului.
Ca administrator al fondului forestier și cinegetic la 
scară locală, regională și, apoi, națională, a menținut 
un control constant asupra stării pădurilor (îndeosebi în 
condițiile foarte dificile ale anilor 1990, când suprafața 
fondului forestier a fost supusă unei presiuni fără 
precedent). A fost și continuă să rămână un apărător, 
permanent, al integrității fondului forestier.
Ca manager general al pădurilor statului, după 1990 a 
reorganizat activitatea sectorului silvic la nivel național, 
conform noilor criterii ale economiei de piață. A patronat 
activitatea științifică instituțională din domeniu, R.A.P. 
asigurând finanțarea de bază, funcționalitatea (inclusiv 
restructurarea) Institutului de Cercetări și Amenajări 
Silvice (I.C.A.S.). A sprijinit reformele instituționale 
necesare din domeniul silviculturii, dar fără a renunța la 
unele principii generale, care s-au dovedit fundamentale 
pentru dezvoltarea unei societăți echilibrate: creșterea 
ponderii pădurii din suprafața țării, continuarea 
managementului sustenabil tradițional al ecosistemelor 
forestiere, promovarea științei silvice românești în 
gospodărirea pădurilor, dezvoltarea fără precedent a 

ariilor forestiere protejate, sprijinul 
constant pentru personalul silvic 
onest, gospodărirea echilibrată a 
fondurilor cinegetice, promovarea 
unui dialog constructiv cu domeniile 
complementare din cadrul sectorului 
silvic, deschiderea pentru un dialog 
constructiv cu societatea civilă.
Cu viziunea managerială conferită de 
cunoașterea în detaliu a ecosistemelor 
forestiere în ansamblu, a avut realizări 
remarcabile în conservarea, atât a 
fondului forestier (rezervațiile de 
stejar secular de la Căscioarele), cât și a 
efectivelor de specii de interes cinegetic 

(este coautor al unui brevet privind creșterea fazanilor 
1978; a reușit reintroducerea și menținerea unui nucleu 
mare de cerb carpatin în arboretele monumentale, 
protejate, de stejari).
Experiența privind managementul fondurilor cinegetice 
a valorificat-o pe deplin, ca profesor asociat la “Colegiul 
de vânătoare” din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov (după 1995).
Beneficiind de o experiență vastă, după pensionare a 
fost cooptat drept consilier (parlamentar) în domeniu 
forestier.
Abilitățile sale administrative le-a dovedit în diferite 
asociații profesionale din domeniul silvic și cinegetic 
(vicepreședinte AGVPS 1995-2001, vicepreședinte 
Federația pentru Apărarea Pădurilor FAP etc.).
Din 2001 este președinte al Societății „Progresul Silvic” 
(SPS), funcție în care a căutat să promoveze interesele 
naționale ale silviculturii:

 – Societatea a participat la elaborarea Strategiei 
Forestiere Naționale 2018-2027; respectiv și-a afirmat 
deschiderea pentru participarea la elaborarea 
Strategiei Națională pentru Păduri 2030.

 – Propunerile societății pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, sunt 
făcute publice (pe site Progresul Silvic).

 – Propunerile SPS privind Strategia Forestieră pentru 
Uniunea Europeană (printre care la punctul 3 sunt 
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formulate prioritățile și așteptările naționale pentru 
noua Strategie forestieră a UE) au fost publicate pe 
site-ul societății.

 – SPS este dispusă să participe la dezvoltarea dialogului 
intersectorial, a comunicării strategice în domeniul 
forestier, prin diferite canale. SPS a găzduit (2019) 
lansarea platformei profesionale în domeniul 
forestier ”Pădurea românească. Prezent și Viitor. 2020 
- 2030” (cu participarea MAP, RNP, AAP, ASFOR, SPS, 
APM, FORDAQ, organizațiile sindicale de profil etc.).

 – ”Progresul Silvic” se implică în evaluarea și 
atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări 
de regenerare și întreținere a semințișurilor și 
plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și 
atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează 
proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri 
funciare în domeniul silvic (cf OM 718_2010 și OM 
1763_2015).

 – Societatea sprijină implicarea inginerilor silvici în 
problemele cu specific forestier la nivel național (RSC 
40/2017).

 – SPS a participat (propuneri, discuții, diseminare în RSC 
36/2015) la discuțiile privind elaborarea documentației 
naționale pentru certificarea pădurilor (PEFC).

Dl. președinte Gh. Gavrilescu a avut permanent în 
vedere numeroasele probleme ale silviculturii române 
contemporane (susținute în timpul manifestărilor 
profesionale de prestigiu sau în articole științifice):

 – Pădurea ca etalon al profesiunii de silvicultor.
 – Întărirea profesionalismului în silvicultură (RSC 

41/2017).
 – Consolidarea colaborării între generațiile de 

silvicultori (RSC 35/2014).
 – Problemele spinoase ale silviculturii și cinegeticii 

(tăieri ilegale, ”defrișări”, urșii habituali etc.).
 – Eficiența perdelelor forestiere de protecție a câmpului, 

căilor de comunicație, apelor sau localităților.
 – Promovarea celor mai rezistente specii, amestecuri 

și structuri la schimbări climatice (secetă, caniculă, 
vânt, inundații, incendii etc.) și poluare.

 – Promovarea de inițiative legislative pentru protecția 
arborilor monumentali (RSC 37/2017).

 – Instituirea premiilor SPS pentru rezultate (publicistice) 
deosebite în silvicultură (din 2010).

Experiența sa temeinică din producție (la ocoale silvice 
din Oltenia și Muntenia, la inspectoratele silvice Ilfov și 
Giurgiu, la minister și în conducerea regiei) i-a permis 
elaborarea ”Ghidului inginerului silvic în contextul 
schimbărilor climatice”, care constituie un instrument 
pentru practica silviculturii din zilele noastre (RSC 
34/2014) și a ”Codului deontologic al inginerului silvic, 
membru al Societății Progresul Silvic”, care prezintă 
principiile în exercitarea profesiei de inginer silvic, 
obligațiile generale, normele de conduită profesională, 
norme de conduită în interes public, în relația cu colegii 
sau cu SPC și independența profesională a inginerului 
silvic (RSC 33/2013).
Ca președinte al Societății Progresul Silvic (din 2001 până 
în prezent), se remarcă prin:

 – Susținerea pe toate căile, financiară și de prestigiu, a 
Revistei Pădurilor și a Revistei de Silvicultură și Cinegetică 
(editată în parteneriat cu INCDS Marin Drăcea / Stațiunea 
Brașov), care au devenit cei mai eficienți promotori ai 
științei și progresului în silvicultura națională.

 – Lupta pentru ”Progresul Silvic”, conservarea 
integrității fondului forestier și protecția arborilor 
monumentali (RSC 38/2016).

 – Stimularea prin premii și diplome a inginerilor 
devotați Progresului Silvic (RSC 31/2012).

 – Omagierea personalităților din învățământ, cercetare 
sau administrație, care constituie modele de urmat 
pentru silvicultura națională.

 – Mobilizarea convingătoare a membrilor SPS la 
sărbătorirea și cinstirea Zilei Internaționale a Pădurilor 
sau a Zilei silvicultorului.

 – Apelurile și protestele repetate, scrisorile și 
observațiile concrete privind greșelile autorităților în 
aplicarea legislației silvice și a politicii forestiere.

Desigur, toate aceste activități au însemnat eforturi 
mari, competență și abnegație profesională, mult curaj 
și sacrificiu, fapte pentru care, acum, la împlinirea a 85 
ani, îi suntem recunoscători și îi dorim un sincer ”La 
mulți ani”!

Redacția Revistei de Silvicultură și Cinegetică

Valentin Bolea
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Promovări ASAS
În Secția de Silvicultură, a Academiei de Științe Agricole și Silvice, au fost promovate mai multe personalități ale 
silviculturii din România:
Membri titulari:

 – Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, Universitatea Transilvania din Brașov;
 – Prof. dr. ing. Neculae Șofletea, Universitatea Transilvania din Brașov;
 – CS I dr. ing. Ionel Popa, INCDS Câmpulung Moldovenesc;
 – CS I dr. ing. Flaviu Eugen Popescu, INCDS Simeria. 

Membri corespondenți:
 – Prof. dr. ing. Iosif Vorovencii, Universitatea Transilvania din Brașov;
 – CS I dr. ing. Constantin Nețoiu, INCDS Craiova.

Membri asociați:
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I N  M E M O R I A M

Prof. Nicolae Boș  
(20 ianuarie 1928 - 1 mai 2022)

Pe 1 mai 2022 a plecat dintre noi profesorul 
Nicolae Boș, personalitate marcantă a 
Facultății de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere, care a pregătit zeci de generații 
de studenți, silvicultori și geodezi, în 
domeniul științelor măsurătorilor terestre, 
influențând, totodată, evoluția școlii de 
măsurători terestre și cadastru de la Brașov. 
Surprinderea, în câteva rânduri, a tuturor 
aspectelor vieții dânsului, de dascăl și de 
practician, este destul de greu de realizat, dată fiind vasta 
activitate didactică, științifică și practică a dumnealui.
Domnul profesor Nicolae Boș s-a născut pe 20 ianuarie 
1928, în comuna Bran, localitate cunoscută, în toată țara 
și peste hotare, datorită legendarului castel medieval, un 
monument arhitectonic cu rezonanță istorică. Familia 
în care s-a născut, cu tatăl învățător, cunoscută și 
respectată în tot Branul, l-a educat în spiritul principiilor 
moralei creștine și al respectului față de lege, al credinței 
în Dumnezeu, respectului față de sine însuși și față 
de ceilalți. Datorită acestui cadru, domnul profesor 
a beneficiat de o educație aleasă, la toate acestea 
adăugându-se și calitățile native, deosebite, cu care a fost 
înzestrat de divinitate.
După absolvirea școlii elementare, în satul natal, în 
perioada 1938‒1946 a urmat studiile la Colegiul Național 
Andrei Șaguna, realizare cu care s-a mândrit tot timpul. 
Înclinarea spre științele exacte și respectul față de 
natură l-au condus spre Facultatea de Silvicultură din 
cadrul Politehnicii București, astfel că, în anul 1946, 
devine student al acestei facultăți. Odată cu reforma din 
învățământul superior, din anul 1948, facultatea de la 
București a intrat în lichidare, iar studenții acesteia au 
putut continua la facultățile nou înființate de la Brașov și 
Câmpulung Moldovenesc. În aceste condiții, studiile din 
anul universitar 1949-1950 au fost continuate la Institutul 
de Silvicultură din Brașov unde, după absolvirea 
facultății, în 1950, obține titlul de inginer silvic cu care, 
de asemenea, conform spuselor dânsului, s-a mândrit.
A debutat în producție, în anul 1950, ca inginer silvic, 
la Centrul de Amenajarea pădurilor Bran, unde a lucrat 
un an de zile, ca șef de secție, în U.P. Bârsa lui Bucur – 
Zărnești. Din 1951 devine cadru didactic al Facultății de 
Silvicultură de la Brașov, desfășurându-și aici activitatea 
timp de 67 de ani. În învățământul superior urmează 

toate treptele ierarhiei universitare, 
ocupând, prin concurs, posturile de asistent 
(1951), șef de lucrări (1961), conferențiar 
(1973) și profesor universitar (1990). A predat 
mai multe discipline tehnice, dar a rămas cu 
sufletul la disciplina Topografie-geodezie și, 
după 1997, la disciplina Cadastru. Până în 
anul 1983 a predat Topografie inginerească 
(secția construcții), Fotogrametrie forestieră 
și Geometrie descriptivă și desen tehnic. Din 

1983 a devenit titularul disciplinei de Topografie, pe care 
a predat-o până la pensionare, în anul 1993.
În perioada 1974–1979, pe baza unei convenții interstatale 
româno-algeriene, a fost detașat în Algeria, unde a predat, 
în limba franceză, cursurile de Topografie, Teledetecție 
aeriană, Drumuri și Geometrie descriptivă de la 
Facultatea de Construcții și Arhitectură a Universității 
Constantine. Aici își îndeplinește cu conștiinciozitate 
obligațiile de profesor, la fel cum a făcut-o și în țară, 
iar anii pe care i-a petrecut în străinătate i-au conturat 
un larg orizont științific și cultural. De asemenea, din 
1990 și până în 1994 a predat disciplinele Topografie și 
Fotogrammetrie la Facultatea de Silvicultură din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
După ieșirea la pensie s-a implicat în realizarea și 
demararea unui program de studii în domeniul 
măsurătorilor terestre și al cadastrului. Acest lucru a 
fost posibil în cadrul Universității Spiru Haret, filiala 
Brașov, unde a înființat un astfel de program și unde a 
fost decan timp de trei ani. În cadrul acestui program 
de studii a predat disciplinele Organizarea teritoriului și 
Cadastru și cartea funciară. În anul 1997 se înființează 
la Universitatea Transilvania, în cadrul Colegiului 
Universitar, Forestier, Economic și de Informatică, 
programul de studii măsurători terestre și cadastru, 
unde își desfășoară în continuare activitatea de predare. 
Din 2005, odată cu trecerea la sistemul Bologna, acest 
program de studii este integrat în cadrul Facultății 
de Silvicultură, iar domnul profesor a fost titular la 
disciplina de bază Cadastru până în anul 2018 când, 
ajuns la vârsta de 90 de ani, a renunțat să mai predea.
Activitatea didactică a desfășurat-o cu o mare dăruire, 
având chemare pentru profesia de dascăl și foarte 
pasionat pentru disciplinele predate. S-a remarcat prin 
noblețea și claritatea expunerilor, calitățile oratorice 
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și exigența didactică, toate acestea marcând generații 
întregi de studenți silvicultori și geodezi. Totdeauna 
a avut o ținută impecabilă, iar postura sa de profesor 
universitar a inspirat respect pentru toți studenții și 
pentru apropiații cu care a lucrat. Nu a putut trece 
neobservat prin ținuta sa de fost sportiv, rigoarea la 
orele de curs, cu schimbări în glas care atrăgeau atenția 
și exigența sa la examene. În acest fel, a considerat că 
prin desfășurarea unor cursuri de calitate și efectuarea 
orelor de laborator și practică în bune condiții și cu 
dotare adecvată se pot forma profesioniști în domeniu. 
Cultura deosebită, farmecul personal și inteligența sa, 
pe care nu și le-a pierdut niciodată, au făcut să fie un 
profesor și un om deosebit.
În anul 1973 a obținut titlul de doctor în silvicultură, cu 
teza intitulată “Cercetări privind utilizarea fotogramelor 
aeriene în amenajarea pădurilor”, avându-l conducător 
științific pe prof. dr. ing. Nicolae Rucăreanu. La rândul 
său, în 1994 devine conducător de doctorat, șapte 
doctoranzi finalizând studiile sub îndrumarea dânsului, 
cinci dintre aceștia fiind ingineri silvici și doi geodezi. 
Activitatea de cercetare științifică, pe care a desfășurat-o 
domnul profesor Nicolae Boș, alături de cea de predare, 
este deosebită. Pe parcursul întregii sale activități a 
elaborat 122 de lucrări și anume: 8 cărți, 30 de articole 
apărute în reviste de specialitate, 69 de teme prezentate 
la conferințe și publicate în buletine științifice și 15 
cursuri și îndrumare universitare (multiplicate pe 
plan local). Din totalitatea lucrărilor elaborate, la 68 
de lucrări a fost singur autor, la 34 prim autor, iar la 20 
colaborator. A avut un mare dar al scrierii cărților, pe 
care le trimitea la editură, pentru tipărit, numai dacă 
“sunau bine, iar textul curgea lin”. Așa se face că toate 
manualele universitare apărute pe plan central, scrise 
după 1990, în calitate de singur autor sau prim autor, cu 
informații aduse la zi și bine structurate, au fost tipărite 
de prestigioasa editură C.H. Beck din București, care le-a 
distribuit în toată țara. Parte din cărțile apărute, cum 
sunt Topografie modernă și Topografie digitală, au caracter 
de tratat, reflectă caracterul de originalitate, unele chiar 
de pionierat, descriind tehnologiile moderne (GNSS, 
stația totală) și metodele noi de măsurare. Toate cărțile 
scrise, atât cele din domeniul topografiei, cât și cele din 
cadastru, sunt foarte utile specialiștilor și studenților 
programelor de studii din domeniul măsurătorilor 
terestre și din silvicultură. 
Prin participarea sa la conferințele științifice s-a remarcat 
cu lucrările prezentate, dar și prin faptul că a atras 
atenția, tot timpul, asupra situației deosebite în care se 
găsește țara noastră în privința nerealizării cadastrului 
la nivel național. O contribuție deosebită a adus-o și prin 
participarea cu diferite comunicări pe tema cadastrului 
la acțiunile Secției de Silvicultură din cadrul ASAS.
Pe timpul activității sale, domnul profesor Nicolae Boș a 
fost, în perioada 1981-1989, secretar științific al Facultății 
de Silvicultură, iar între 1984 și 1989 a fost șeful Catedrei 
de Amenajament și Topografie. Alături de toate aceste 
activități, domnul profesor nu a neglijat nici activitatea 
sportivă. A practicat volei-ul de performanță și a fost, 

timp de 15 ani, antrenor al echipei universitare de volei 
CSU Brașov, echipă care a activat inclusiv în prima divizie. 
În paralel cu activitatea desfășurată la catedră, a activat, 
în perioada 1956‒1961, în cadrul Institutului „Proiect 
Brașov”, la atelierul de Drumuri, pe postul de proiectant 
și apoi de șef al atelierului Topografie. Totodată, 
începând cu anul 1956 și până în 1998, a fost expert 
tehnic judiciar, pe lângă Ministerul de Justiție, unde a 
întocmit rapoarte în specialitatea topografie, ordonate 
de instanțele judecătorești și penale. Din 1996 a fost 
autorizat (categoriile A și D) de către Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară să întocmească și 
să verifice documentații topo-cadastrale.  
Personalitatea sa marcantă în domeniul științelor 
măsurătorilor terestre și activitatea deosebită pe care a 
desfășurat-o au condus la alegerea sa, în anul 2000, ca 
membru corespondent al Academiei de Științe Agricole 
și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), Secția de 
Silvicultură și, apoi, în 2016, ca membru titular. 
Din anul 1972 a fost membru de onoare al Societății 
Naționale de Fotogrametrie și Teledetecție, iar din 
2015 al Asociației Forestierilor din România (ASFOR). 
În perioada 1994-2003 a fost președinte al Uniunii 
Geodezilor din România, filiala Brașov-Covasna, iar din 
2001 a făcut parte din Colegiul de redacție al Revistei de 
Cadastru (RevCad) a Universității „1 Decembrie 1918” din 
Alba-Iulia. În martie 2017, domnul profesor Nicolae Boș 
a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, drept recunoștință pentru 
activitatea pe care a desfășurat-o și sprijinul acordat 
Facultății de Silvicultură din Suceava la începuturile sale.
Vestea trecerii la cele veșnice a domnului profesor Nicolae 
Boș, la o vârstă onorabilă, nu ne-a lăsat indiferenți. 
Dânsul a rămas, cu amintirile vieții și faptele sale, în 
mintea și sufletul tuturor celor care l-am cunoscut. Deși 
amintirile încep să se șteargă, odată cu trecerea anilor, 
durata lor fiind legată de natura efemeră și pieritoare 
a fiecăruia dintre noi, cei care mai rămânem aici un 
timp, faptele însă, în special cele legate de activitatea 
desfășurată, nu pier definitiv, fiind mult mai durabile.
Domnul Profesor Nicolae Boș a fost înmormântat la 
biserica Sfântul Nicolae din Brașov, pe aleea principală, 
în apropierea bunului său prieten, domnul profesor 
Iosif Leahu. A lăsat în urmă familia îndurerată, care 
i-a fost alături, la bine și la rău, rudele, prietenii 
apropiați și comunitatea academică, care a pierdut un 
coleg și un adevărat profesionist. Alături de familie, 
la înmormântare au participat colegii de la facultatea 
din Brașov, cadre didactice apropiate de la Facultatea 
de Silvicultură din Suceava, cu care a colaborat, mulți 
absolvenți din promoții diferite. Pentru fiecare dintre 
noi, care l-am cunoscut, în calitate de profesor sau coleg, 
va rămâne mereu Omul ce ne-a format și îndrumat în 
tainele științelor măsurătorilor terestre, obligându-
ne, totodată, să continuăm, pe măsura posibilităților 
noastre, demersurile sale didactice și științifice.

Iosif Vorovencii
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