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E D I T O R I A L

Armonizarea profilului  
Revistei de Silvicultură și Cinegetică  
în raport cu acutizarea problemelor 

societății românești

Valentin BOLEA, Gheorghe GAVRILESCU

1. Problemele arzătoare ale societății
Deși perspectiva unei epidemii cu noul coronavirus 
2019 captează atenția întregii omeniri, nu putem neglija 
problemele curente ale societății românești, din ce în ce 
mai arzătoare.
Aridizarea climatului va conduce la translatarea parțială 
a etajelor de vegetație: stepa spre semideșert, silvostepa 
spre stepă, zonele forestiere de câmpie și colinare spre 
silvostepă, fenomen care va antrena uscări succesive 
ale pădurilor actuale (Barbu et al 2016, Nedealcov et al 
2018). Fenomenul, înregistrat sub forma uscării speciilor 
mezofile (brad, fag, paltin de munte, cireș, gorun, frasin 
etc.), în timpul secetelor extreme (Barbu 1991, Chira et 
al 2003, Simionescu et al 2012, Șimonca et al 2017), va 
cunoaște o etapă de cronicizare la limita inferioară a 
etajelor de vegetație.
Accentuarea extremelor climatice induce creșterea 
frecvenței și intensității precipitațiilor cu caracter 
torențial și, în consecință, accentuarea energiei râurilor, 
însoțită de procese intense de eroziune și transport, 
viituri, inundații și alunecări de teren (Dănescu et al 2011).
Ecosistemele forestiere sunt amenințate de apariția 
continuă a unor noi boli și dăunători forestieri, o parte 
cauzată prin comerțul mondial de puieți ornamentali și 
alta favorizată de încălzirea climatică (Santini et al 2013, 
Tomescu et al 2018).
Expansiunea speciilor invazive - plante lemnoase 
(amorfa, cenușerul, arțarul american), pești (bibanul 
soare Lepomis gibbosus), insecte (Xylosandrum germanicus), 
mamifere (șacalul auriu) etc. - conturbă ecosistemele 
naturale (Bostan et al 2014, Danciu et al 2017, Olenici and 
Duduman 2016, Nețoiu et al 2018, DAISIE).
Defrișarea, din trecut, a masivelor forestiere 
(Constandache et al 2018), a condus la fărâmițarea 
spațiului forestier și reducerea ponderii pădurilor la 
nivel național, afectând biodiversitatea și stabilitatea 

potențialului lor ecoprotectiv (Păcurar 2012, Vranckx et 
al 2012). În prezent termenul defrișare este des invocat în 
presă și declarațiile unor ONG-uri de protecția mediului, 
care acuză sistemul silvic că taie pădurile în exces, dar el 
nu este echivalent celui tehnic.
Creșterea consumului energetic general, pe seama 
combustibililor fosili, cu grad ridicat de poluare (Bolea 
and Chira 2009) și cu implicații majore în încălzirea 
climatică, nu este, încă, suficient balansat de sursele 
alternative, nepoluante și regenerabile de energie – 
solară, eoliană, geotermică etc.
Populația modernă își dorește să trăiască într-un mediu 
urban mai curat, dar se întârzie luarea măsurilor de 
înverzire a marilor aglomerări urbane, de transformare 
a zonelor verzi în păduri urbane, capabile să modereze 
microclimatul local (asigură umbră, încetinește viteza 
vântului, conservă energia, atenuează zgomotele, reduce 
poluarea aerului, îmbunătățește cantitatea de aerosoli, 
înfrumusețează orașele, ameliorează habitatul pentru 
păsări, lilieci ș.a.).
Încă nu se acordă importanța cuvenită arborilor 
excepționali, care reprezintă un adevărat tezaur biologic 
(prin stocarea informațiilor despre trecut), în același 
timp fiind o carte de vizită a României, reflectând 
respectul nostru față de natură, trecutul istoric și nivelul 
nostru de civilizație (Bolea et al 2011).
Starea conflictuală generată de necesitatea protejării 
urșilor, pe de o parte, și pericolul generat de aceștia 
asupra vieții oamenilor și integrității gospodăriilor lor, 
pe de altă parte, persistă (Micu 2005).
Poluarea apelor cu deșeuri, care compromit efectivele 
piscicole din lacuri și râuri, degradează habitatele 
umede (majoritatea protejate) și viciază îngrozitor 
peisajul, necesită intervenția organizațiilor de mediu și 
a silvicultorilor.
Toate aceste probleme așteaptă soluții, care pot fi 
popularizate, urgent, în Revista de Silvicultură și Cinegetică.
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2. Adaptarea silviculturii la schimbările 
climatice
Pentru adaptarea măsurilor silviculturale la schimbările 
climatice se recomandă (re)analizarea condițiilor staționale, 
pe baza (re)calculării indicelui de ariditate de Mortone 
Im, indicelui de ariditate forestier FAI sau a coeficientului 
Ellenberg QE), utilizând datele meteorologice actualizate 
(doar din ultimele 1-2 decenii, corectate cu prognoza 
evoluției în următorul secol) și satisfacerea cerințelor 
ecologice ale speciilor la temperaturile și precipitațiile 
medii anuale (tab. 1) (Stănescu et al 1997, Marcu 2004, 
Bolea 2016, Nedealcov et al 2018).

Tab. 1. Variația potențialului biologic al speciilor în funcție de 
temperatură (adaptare după Stănescu et al 1997, în Gavrilescu 

and Bolea 2017)

 Sp. Temperatura medie anuală (0C)

JN -1 0 1 2 3

LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PIS 3 4 5 6 7 8 9 10

BR 4 5 6 7 8 9 10

ME 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAM 3 4 5 6 7 8 9 10

FA 3 4 5 6 7 8 9 10

PLT 3 4 5 6 7 8 9 10

PIN 5 6 7 8 9 10

GO 5 6 7 8 9 10

CA 5 6 7 8 9 10

FR 5 6 7 8 9 10

ANN 5 6 7 8 9 10

PLA 6 7 8 9 10

PAC 6 7 8 9 10

ST 6 7 8 9 10

SC 6 7 8 9 10

ULC 7 8 9 10

GÂ 7 8 9 10

SA 7 8 9 10

TEA 8 9 10

STP 8 9 10

Legendă: la limită suboptimă optimă

La alegerea speciilor se vor avea în vedere următoarele 
considerente:
 » Promovarea speciilor capabile să-și limiteze pierderile 

de apă (reducerea transpirației, conservarea 
resurselor) în perioadele secetoase: Quercus cerris, Q. 
frainetto, Q. rubra (Blujdea 2003, Galle 2007).

 » Alegerea speciilor, varietăților și formelor cu însușiri 
morfologice care conferă o rezistență mai bună 
la secetă și insolație, cum ar fi: Quercus pubescens 
var. atrichoclados (Budeanu et al 2014), Quercus robur 
var. puberula (Apostol et al 2015), Quercus petraea ssp. 

daleschampii (Stănescu et al 1997), Castanea sativa f. 
microcarpa, f. prolifera și f. depressa (Bolea 2004).

 » Folosirea speciei Quercus virgiliana în silvicultura 
zonelor aride (Doniță 2008).

 » Selecționarea speciilor mai bine adaptate climatului 
cald și secetos (de exemplu în zonele verzi din șesul 
depresionar din jurul Brașovului: Picea pungens, Abies 
concolor, Platanus hybrida, Castanea sativsa, Morus alba, 
Sorbus torminalis, Prunus cerasifera var. pissardi) și, în 
general, specii cu polivalență ecologică adaptativă 
(Șofletea and Curtu 2000).

 » Creșterea rezistenței la factorii abiotici (ger, îngheț, 
secetă) și biotici (oomicete, insecte) prin aplicarea de 
îngrășăminte potasice și de biostimulenți (Dalal et al 
2019, Sharma et al 2019).

Pentru mărirea rezistenței la doborâturi de vânt, se 
recomandă:
 » Evitarea, în zonele expuse vânturilor puternice, a 

monoculturilor formate din speciile foarte sensibile la 
doborâturi / dezrădăcinări: dintre rășinoase molidul, 
dintre foioase fagul și plopii.

 » Promovarea unor amestecuri mozaicate între specii și 
a unor structuri rezistente, polietajate.

Foto 1. Punct de informare în Parcul dendrologic Bazoș  
(foto Oliver Merce)

3. Perfecționarea arboriculturii în pădurile 
urbane
În contextul viețuirii într-un mediu artificializat și poluat, 
efectele terapeutice ale pădurilor urbane devin din ce în 
ce mai apreciate (FAO 2016).
Energia emanată de arbori poate preveni și vindeca bolile. 
Oxigenul eliberat ajută la activarea circulației sangvine, 
crește numărul de globule roșii, ușurează respirația 
persoanelor afectate de boli pulmonare (Milcu 1997).
Masa foliară fixează o parte din particulele de praf, 
asimilează o parte din poluanții gazoși, prin fitoncidele 
degajate reduce ponderea bacteriilor și virusurilor 
(Negruțiu 1980). Concentrațiile de poluanți din aer (oxizi 
de azot, bioxid de sulf, monoxid de carbon, pulberi 
PM2.5-PM10) din mediul forestier este mult mai scăzut 
față de mediul urban (Tsao et al 2014). Caracteristicile 
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frunzelor (micro-rugozitatea suprafeței, densitatea și 
poziționarea stomatelor, părozitate, secreții de rășină 
sau ceară ș.a.) determină capacitatea de adsorbție a 
particulelor de praf și poluanți a speciilor forestiere. 
Rășinoasele au o capacitate mai mare (aproape dublă) 
de adsorbție a particulelor din aer față de foioase (Zhang 
et al 2015).
Masa foliară depinde de o serie de caracteristici ale 
arboretului (structură, vârstă, compoziție, consistență) și 
bonitatea stațiunii, în funcție de care variază capacitatea 
fotosintetică (cantitatea de carbon sechestrată și cea 
de oxigen produsă), precum și cantitățile de poluanți 
fixați și absorbiți din aer, apă și sol (Giurgiu et al 2004, 
Blujdea 2015). Pe baza acestor caracteristici, silvicultura 
și arboricultura pot oferi soluții pentru optimizarea 
aportului spațiilor verzi și, în particular, a pădurilor parc 
la crearea unui mediu urban mai sănătos.
Pădurea urbană prin sechestrarea bioxidului de 
carbon, eliminarea oxigenului și metabolizarea noxelor 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Pădurea de 
pin produce 30 t/ha/an O2, iar pădurea de foioase 16 t/
ha/an O2. Un fag de 25 m înălțime cu diametrul coroanei 
de 15 m produce, într-o oră, 1,7 kg O2, reprezentând 
necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile (Percek 
1987). Un singur arbore matur poate absorbi cca 22 
kg/an CO2 și elibera oxigen în atmosferă cât să susțină 
necesarul pentru doi oameni (McAliney 1993). Producția 
de oxigen a arborilor din spațiile verzi poate varia de 
la 1 la 430 t/an/ha, în funcție de specie, vârstă, mărime 
(arbuști/arbori) (Mitra et al 2017).

Foto 1. Vegetația forestieră oferă posibilitatea beneficierii de 
efectele silvoterapiei în proximitatea orașelor (foto: Arboretumul 

Simeria / autor Ovidiu Manoilescu)

Un hectar de pădure de pin răspândește în atmosferă în 
parcurs de o zi, în jur de 4 kg fitoncide (pinosilvinal, acid 
parasorbic), capabile să inhibe bacilul Koch, să slăbească 
tusea și să îmbunătățească respirația oamenilor. 
Pinii eliberează în atmosferă compuși fitoorganici 
volatili diverși, cum sunt terpenele, derivați oxigenați, 
fracțiunea volatilă a balsamului sau rășinii, uleiul de 
terebentină etc. (Ternovoi and Geihman 1978, citați în 
Beldeanu 2004).
Un hectar de pădure de stejar emană în atmosferă, 
în decurs de o zi, cca 2 kg fitoncide, care pot distruge 

germenii dizenteriei, reduce bolile cardiovasculare, 
scădea tensiunea arterială și ameliora oxigenarea 
sanguină (Pătroescu et al 2004, citați în Beldeanu 2008).
Fitoncidele (terpene, aldehide, alcooli, eteri și alte 
substanțe care inhibă activitatea patogenilor) eliberate 
în speciile de rășinoase (pini, brad, molid, ienuperi, 
tuia, Chamaecyparis, Cryptomeria, tisă, larice) și foioase 
(castan bun, cvercinee, fag, acerinee, plopi ș.m.a.), 
precum și speciile ierboase din păduri (cetina de negi, 
pelin, leurdă, plantele aromatice) ș.m.a. degajă fitoncide 
care pot inhiba germenii periculoși pentru sănătatea 
omului (Beldeanu 2008, Li et al 2009).
Pădurile de mesteacăn influențează favorabil afecțiunile 
cardiovasculare (Tsao et al 2014).
Lemnul și scoarța de salcâm, plop tremurător, stejar, 
stejar roșu, castan bun, fag, pin silvestru, pin strob, tuia, 
brad de Caucaz ș.m.a. conțin substanțe antibiotice cu 
acțiune bactericidă, fungicidă și entomicidă (Mohan et 
al 2008, Tascioglu et al 2013, Özgenç et al 2017).

Foto 2. Amenajări minimale pentru valorificarea silvoterapiei în 
Parcul dendrologic Bazoș (stânga - foto Oliver Merce) și Simeria 

(dreapta – foto Daniel Pitar)

Având în vedere aceste efecte binefăcătoare ale arborilor, 
se consideră benefică transformarea unor zone verzi care 
beneficiază de spațiu generos, în păduri urbane, prin:
 » Completarea consistenței pâlcurilor de arbori de la 

0,4-0,6 la 0,7-0,8.
 » Împădurirea terenurilor degradate și goale din orașe 

și împrejurimi.
 » Crearea unei rețele de vegetație lemnoasă formată 

din aliniamente, garduri vii, pâlcuri de arbori, care să 
se conecteze armonic cu pădurile parc (Li et al 2015, 
Teimouri and Yigitcanlar 2018).

 » Dublarea gardurilor metalice sau de lemn cu garduri 
vii și liane cățărătoare.

 » Completarea aliniamentelor cu arbori lipsă și dublarea 
lor cu garduri vii.

 » Extragerea arborilor periculoși (defectuoși, înclinați, 
putregăioși) și plantarea de puieți din specii rezistente 
la distanțe optime (între ei și față de clădiri, drumuri 
etc.). Consolidarea arborilor scorburoși, suprimarea 
tulpinilor putregăioase, tăierea ramurilor uscate 
sau canceroase, care constituie un pericol public 
(frecventă la speciile de Tilia, Robinia, Fagus, Populus, 
Aesculus, Salix ș.a.). Practicarea unor tăieturi culturale, 
timpurii și repetate, pentru a nu se ajunge să se taie 
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ramuri mai graose de 6 cm care nu se pot cicatriza 
ușor, devenind porți de infecție pentru ciuperci 
xilofage, generatoare de putregai și scorburi, sensibile 
la rupturi de vânt și zăpadă/gheață.

Foto 3. Arbori putregăioși toaletați (stânga și centru) și aplecați 
(dreapta) în Pădurea parc Crâng – Buzău (foto Nicu Tănase)

 » Aplicarea optimizată a măsurilor de întreținere: 
udarea, fertilizarea, protecția împotriva factorilor 
vătămători (biotici, abiotici, antropici), tăierile de 
formare a coroanelor (cu ramuri simetrice, echilibrate, 
proporție optimă între înălțimea elagată și a coroanei), 
intervențiile sanitare (eliminarea ramurilor și 
tulpinilor uscate, putregăioase, dezechilibrate).

Fig. 1. Diagnoza foliară la castanul porcesc din Parcul N. 
Titulescu – Brașov (Bolea and Chira 2009)

 » Instruirea practică și supravegherea echipelor care 
execută tăierile de formare sau toaletare ale arborilor 
pentru a pune capăt retezărilor brutale, neculturale, 
care, încă, se practică.

 » Monitorizarea de către specialiștii primăriilor a 
poluării și stării nutriționale ale arborilor, după 
simptome și analize foliare (Bolea and Chira 2009). 
Contracararea efectelor toxice ale poluanților și 
ameliorarea carențelor nutritive ale arborilor dublate 
de celelalte măsuri culturale și de protecție (fig. 1).

 » Aplicarea unui strat organic (de humus, rumeguș, 
scoarță tocată) de 25 cm grosime, în jurul arborilor din 
aliniamente, pentru îmbunătățirea nutriției, protecția 
solului, creșterea numărului vietăților folositoare, 
fixarea poluanților etc.

 » Efectuarea, în pădurile parc, a lucrărilor de îngrijire 
(rărituri, tăieri de punere în lumină) în raport cu 
cerințele fiecărei specii (FAO 2016).

Fig. 2. Concentrații ale clorului în frunzele diferitelor specii 
arborescente din zonele verzi din Braşov (Bolea and Chira 2009)

 » Renunțarea la aplicarea sării pentru evitarea gheții 
pe drumurile și aleile din spațiile verzi. Sarea se 
acumulează în zona aliniamentelor stradale, în sol, 
de unde clorul, preluat de arbori, cauzează necroze 
foliare perimetrale (castan porcesc, paltini, tei ș.a.), 
care sensibilizează plantele la secetă și le diminuează 
capacitatea de a absorbi bioxidul de carbon (fig. 
2). Excesul de natriu din sol perturbă asimilarea 
potasiului, carența acestui element nutritiv slăbind 
rezistența arborilor.

 » Mărirea la 70% a ponderii participării arborilor din 
compoziția pădurilor urbane, pentru amplificarea 
proceselor de modelare a microclimatului, de 
îmbunătățire a efectelor antipoluante și de 
intensificare a acțiunii lor sanogene.

 » „Cadastrul verde” al fiecărei localități asigură o bază de 
date privind toți arborii din zonele verzi; reevaluarea pe-
riodică (anuală) a stării fiecărui arbore (poziția, specia, 
dimensiuni, clasa de vârstă, starea fitosanitară, trata-
mente necesare) oferă datele de bază pentru un mana-
gement individual, eficient, al acestora (Ciupa et al 2005).

 » Combaterea agenților biotici vătămători se efectuează 
cu precauție, în cazul identificării unor dăunători 
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sau patogeni deosebit de periculoși (ex.: molia 
verde a cimișirului, cancerul castanului, boala 
cernelii, grafioza ulmilor), care pot cauza uscarea sau 
debilitarea severă a arborilor (în special a celor cu 
valoare deosebită) (Simionescu et al 2000).

 » La fiecare stadiu de dezvoltare al arborilor se vor 
aplica măsuri adecvate: tăieri de formare a coroanei, 
de recalibrare, de întreținere, de adaptare, de 
conversie și de restructurare, sanitare (Drénou 1999). 
Intervențiile vor fi specifice pentru fiecare taxon 
(specie, hibrid, varietate, formă, clonă). La Platanus 
x acerifolia se recomandă elagarea tulpinilor, prin 
tăierea crăcilor lacome și a ramurilor uscate din 
centrul coroanei, căci în anul următor se regarnisește 
cu lujeri noi; tăierile de întrețiere se practică prin 
tăierea vârfului ramurilor purtătoare de sevă și 
eliminarea crăcilor lacome. La Salix babylonica se 
evită tăierile de regenerare în scaun, lăsându-se din 
ianuarie, 4 ramuri în șarpantă, care vor permite, până 
în toamna următoare, refacerea coroanei. La Populus 
x canadensis, prin tăierile de formare și întreținere, se 
elimină lujerii verticali, interiori, ori cei cu unghiuri 
mici, de inserție. La Robinia pseudacacia se poate face 
tăierea în scaun la 2 m înălțime și altoirea, iar în anul 
următor se elimină o parte din ramuri.

 » Naturalizarea acoperișurilor, teraselor, balcoanelor, 
calcanelor blocurilor cu vegetație lemnoasă (arbustivă 
sau cățărătoare) și ierboasă.

 » Integrarea monumentelor istorice în cadrul natural al 
pădurii parc (foto 4).

Foto 4. Integrarea pădurilor perimetrale cu obiective și centre 
istorice din Brașov (stânga: Turnul Alb din pădurea periurbană 

Warthe; dreapta: pădurea Tâmpa deasupra centrului vechi) (foto 
Bogdan Comșa)

În viziunea articolelor publicate în Revista de Silvicultură 
și Cinegetică, din ultimul sfert de secol, alegerea speciilor 
pentru transformarea zonelor verzi în păduri urbane, se 
poate face după următoarele considerente:
 » Pentru completarea aliniamentelor se poate folosi 

aceeași specie ori alternativ cu încă o specie, pentru a 
asigura uniformitatea la nivelul unei străzi.

 » Sub liniile electrice se preferă plantarea de arbori 
ornamentali de talie mică la mijlocie: Prunus cerasifera 

var. pissardii, Malus x purpurea, Prunus serotina, Rhus 
typhina, Sorbus aucuparia, Acer negundo, Koelreuteria 
paniculata, Acer saccharinum, Catalpa bignonioides, 
Taxus baccata, Thuja occidentalis, Juniperus sabina ș.a.

 » În locurile virane din parcuri, scuaruri ori aliniamente, 
neafectate de rețele electrice ori telefonice, se pot 
planta: Platanus x hybrida, Quercus rubra, Fraxinus 
excelsior, Styphnolobium japonicum, Salix babylonica, 
Betula pendula, Chamaecyparis lawsoniana, Pinus nigra, 
Thuja plicata.

 » În zonele poluate se vor prefera speciile cu: i) 
capacitate mare de acumulare și metabolizare a 
noxelor (Betula pendula, Salix sp., Fraxinus excelsior, 
Platanus x hybrida, Quercus rubra, Styphnolobium 
japonicum) și ii) rezistență mare la poluare (Picea 
pungens, Eleagnus angustifolia, Fraxinus ornus).

 » Pentru a sigura permanența coronamentului verde, 
atât vara cât și iarna, se recomandă intercalarea în 
aliniamente a unei specii de rășinoase cu una de 
foioase (foto 5).

Foto 5. Amestecuri variate de rășinoase cu foioase (foto: 
Arboretumul Simeria / autor Alin Vasiliu)

 » Continuitatea, în timp, se poate asigura prin 
intercalarea speciilor cu longevitate mică (Salix 
sp., Betula pendula, Sorbus aucuparia) cu specii mai 
longevive (Platanus x hybrida, Quercus robur).

 » Pentru completări sunt ideale speciile de arbori cu ritm 
mai mare de creștere și care suportă umbrirea laterală 
(Quercus rubra, Fraxinus americana, Castanea sativa).

Completarea aliniamentelor, scuarurilor ori parcurilor 
se poate face și cu arbuști (sau arbori de talie mică), 
în buchete ori garduri vii, din specii rezistente și 
ornamentale: Amorpha fruticosa, Berberis thunbergii, 
Buxus sempervirens, Cotinus coggygria, Chaenomeles 
speciosa, Cotoneaster integerrima, Crataegus monogyna, 
Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Deutzia scabra, 
Diervilla florida, Eleagnus angustifolia, Forsythia viridissima, 
Hibiscus syriacus, Juniperus sabina, Kerria japonica, 
Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera 
xylosteum, Magnolia sp., Mahonia aquifolium, Physocarpus 
opulifolius, Philadelphus coronarius, Rosa canina, Spirea 
x vanhouttei, Viburnum opulus, Symphoricarpos rivularis, 
Syringa vulgaris ș.a. Tot în această categorie pot fi incluse 
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varietățile plângătoare (de Morus alba ‚pendula’, Betula 
utilis, Ulmus glabra ‚pendula’, Sophora japonica ‚pendula’) 
sau cele târâtoare (Pinus mugo, Juniperus nana) ș.a.
 » Pentru îmbrăcarea clădirilor se pot folosi liane 

ornamentale: Wisteria sinensis, Parthenocissus 
quinquefolia, Lonicera japonica, Hedera helix, Clematis 
x jackmanii, Tecoma radicans, Lonicera caprifolium etc.

Arborii excepționali, care se remarcă prin vârstă, 
performanțe biologice, morfologice, istorice, legendare, 
peisagistice ori ecosistemice, aflați în proprietatea sau 
administrarea primăriilor, municipalităților, a diverselor 
instituții sau a cetățenilor, se înseamnă cu vopsea galbenă 
și se protejează printr-o împrejmuire, pe perimetrul 
proiecției coroanei (foto 6). Aceștia se supraveghează 
în permanență d.p.d.v. al stării de sănătate: se 
monitorizează atacurile de insecte defoliatoare și de 
scoarță, păduchi foliari sau de lujeri, patogeni periculoși, 
intoxicările cauzate de noxe (cele cu simptome se verifică 
prin analize foliare). Tăierea, doborârea, secuirea, 
rănirea prin zdrelire ori inscripții pe scoarță, efectuarea 
focului sub coroană ori în scorburi, baterea cuielor în 
tulpină, intoxicarea sau distrugerea prin aplicarea de 
sare, ierbicide sau alte substanțe chimice toxice, aduc 
atingere patrimoniului național și tezaurului de vestigii 
istorice ale țării și constituie infracțiuni.

1                                                           2

3
Foto 6. Arbori monumentali de stejar în parcuile dendrologice 

Mihăești – AG (1), Bazoș – TM (2) și Simeria (3) (foto 1. Guiman 
în Stuparu et al 2010, 2. Oliver Merce, 3. Daniel Pitar)

Foto 7. Peisaj cu cromatică în continuă schimbare (foto: 
Arboretumul Simeria / autor Doru Păiușan)

Arhitectura arborilor, care variază fără sfârșit, ne oferă 
exemple inepuizabile de fantezie decorativă (Norman 
2006) (foto 7).

4. Impactul societății asupra faunei
În ultimul timp, interferența oamenilor cu lumea 
animală, inclusiv cu păsările și peștii, este din ce în 
ce mai pregnantă, conferind activității cinegetice o 
deosebită importanță.
În România se protejează ursul, care nu numai că produce 
unele pagube în culturile agricole și pomicole, în stupini, 
precum și în rândul animalelor domestice din gospodăriile 
oamenilor sau din turmele duse la păscut, dar coboară 
și în localitățile limitrofe pădurilor, unde scotocesc prin 
containere și din când în când atacă oamenii. Rezolvarea 
acestor probleme e foarte dificilă, fiind inițiate, de-a 
lungul timpului, o serie de măsuri de management: i) în 
habitatele naturale din zona montană; ii) asupra urșilor 
comunitari, din preajma localităților montane; iii) privind 
reintegrarea urșilor antropizați în biotopurile naturale.
Soluționarea acestor aspecte se bazează pe experiența 
de decenii a silvicultorilor și cinegeticienilor, noile 
contribuții științifice fiind așteptate să fie puse în 
practică (și valorificate și în paginile revistei noastre).
În cazul lupului, măsurile manageriale vor urmări 
evoluția populațiilor (distribuția, densitatea, 
reproducerea, patologia, transformările habitatului, 
calitatea hranei, competiția cu alți prădători) și vor viza:
 » menținerea unor efective optime ale acestora;
 » conservarea populațiilor în declin și creșterea densității 

acestora, pentru a-și putea exercita funcția de selecție 
în rândul populațiilor pradă, astfel încât valoarea 
trofeelor de cerb, căprior, mistreț ș.a. să nu scadă;

 » controlul (reducerea) populațiilor prea dense, astfel 
încât să se realizeze un echilibru armonios cu celelalte 
componente ale biocenozei și o stare neconflictuală 
cu comunitățile umane.

Avantajele de natură economică ale prezenței lupului 
în România constau atât în controlul efectivelor și 
menținerea vigorii populațiilor pradă, cât și în avantajele 
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turistice și contribuțiile cinegetice ale acestei specii 
emblematice (Petre and Petre 1999).
Șacalul auriu (Canis aureus L.), ajuns în România în 
1929 (Călinescu 1930), atrage atenția prin plasticitatea 
sa ecologică și prolificitatea ridicată, care au condus 
la creșterea surprinzătoare a efectivelor, în special în 
județele din sudul țării. Această expansiune rapidă și 
influența sa nefastă asupra speciilor autohtone (“vânatul 
mic”) și, mai ales, asupra animalelor domestice, 
necesită o monitorizare mai atentă și măsuri speciale de 
gestionare a populațiilor (Marfiuc et al 2018).
Mistreții au nevoie de hrană suplimentară, repetată 
cu regularitate, în anii cu fructificație slabă la fag și 
cvercinee, pentru a nu distruge culturile agricole din 
vecinătatea pădurilor.
Dezvoltarea infrastructurii moderne de transport 
(autostrăzi, căi ferate rapide etc.) trebuie să țină cont de 
necesitățile de deplasare și conexiune ale populațiilor de 
animale sălbatice, incluzând soluții inginerești care să 
asigure culoarele optime de trecere (ecoducte, pasarele 
etc.) pentru fauna locală.

Foto. 8. Ecoduct finalizat – Statul MONTANA, SUA (foto Flaviu 
Vodă, în Candrea-Grigoraș 2016)

În soluționarea interacțiunilor dintre fauna ecosistemelor 
forestiere și societatea umană, un rol important îl are 
suportul informațional, care permite studierea, la un 
nivel evoluat, a traseelor animalelor în teren, a mărimii 
teritoriilor și a zonelor de suprapunere între aceste 
teritorii, a influenței activității umane asupra faunei 
și a cauzelor conflictelor dintre animalele sălbatice și 
om (Predoiu et al 1998, Chira et al 2011). Identificarea 
locurilor optime de amplasare ale ecoductelor necesită 
o evaluare a principalelor elemente orografice ale 
terenului, a efectivelor de specii umbrelă, identificarea 
rutelor de deplasare a animalelor sălbatice, a coridoarelor 
ecologice, în special când există habitate cu un potențial 
ridicat în susținerea unei faune cinegetice valoroase 
(Candrea-Grigoraș 2016). Dar, studiile privind culoarele 
necesită timp și cheltuieli suplimentare, complicând 
birocrația în realizarea proiectelor de autostrăzi din 
România. Găsirea unor soluții, cât mai apropiate de 
natură și necostisitoare, revine în sarcina cercetării 
cinegetice și de protecția mediului (ideile novative fiind 
așteptate pentru popularizare în paginile revistei).

Castorul, reintrodus cu succes în România (Ionescu et 
al 2007), aduce modificări continue zonelor riverane. 
Inundațiile apărute în urma construirii barajelor provoacă 
pagube tot mai frecvente culturilor agricole și pădurilor 
limitrofe apelor, mai ales în zonele cu densități mari ale 
castorului. Adăposturile și galeriile săpate de castori 
perforează uneori digurile, apa infiltrându-se pe terenurile 
agricole (Gridan et al 2017). Pentru prevenirea acestor 
prejudicii, efectivele de castori trebuie monitorizate în 
permanență de autoritățile competente și de specialiștii 
în cinegetică, se cere rezolvarea rapidă a problemelor, 
concomitent cu conservarea populațiilor de castor la un 
nivel favorabil, pentru îndeplinirea rolului ecologic și 
funcțional al acestei specii în ecosistemele riverane.
Păsările și veverițele, care formează deliciul celor care se 
odihnesc în parcuri, trebuie protejate în viitoarele păduri 
urbane, nu numai prin hrănitori și cuiburi artificiale, 
ci și prin asigurarea în compoziția acestor ecosisteme 
antropizate a speciilor de arbuști și arbori cu semințe 
și fructe, căutate de păsări și veverițe: Corylus avellana, 
Castanea sativa, Sorbus torminalis, Sambucus nigra, Sorbus 
aucuparia, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Prunus 
serotina (Popescu and Bolea 2009).

Foto 9. Antrenarea tinerei generații în culegerea deșeurilor din 
parcul dendrologic / arboretumul Simeria (foto Daniel Pitar)

Aruncarea deșeurilor casnice ori industriale, pe 
marginea sau direct în apele curgătoare și lacuri, nu 
numai că afectează îngrozitor peisajul și constituie un 
focar de infecție plutitor, dar poluează apele și distrug 
efectivele de pești și alte viețuitoare acvatice. Acțiunea 
de salvare a peștilor și apelor din România trebuie 
începută prin predarea pentru împădurire a tuturor 
cursurilor de apă fără vegetație forestieră din țară (Bolea 
et al 2014, Kachova and Dincă 2015) (foto 9).

5. Concluzii
Profilul articolelor publicate în Revista de Silvicultură 
și Cinegetică, în decursul celor 24 ani (1996-2019) de 
existență s-a circumscris următoarelor domenii generale:
 » Silvicultură, ecologie forestieră, management și 

exploatarea lemnului (ca 50%), de la producerea 
puieților, regenerarea pădurilor, operațiuni culturale, 
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metode de protecția pădurilor (și lemnului), genetica 
și ameliorarea speciilor, tratamente, amenajarea 
pădurilor, relațiile socio-economice adiacente 
pădurilor, până la propuneri de normative și legi.

 » Arboricultură și managementul spațiilor verzi (cca 
20%), privind îngrijirea, toaletarea și menținerea 
stării fitosanitare optime a arborilor și arbuștilor din 
aliniamente, scuaruri, parcuri ori păduri urbane și 
ocrotirea arborilor excepționali.

 » Cinegetică și protecția faunei sălbatice (cca 10%), 
cu referire la conservarea faunei, măsuri active de 
reintroducere a animalelor dispărute, biodiversitatea 
(inclusiv genetică) faunei ecosistemelor forestiere, 
managementul conflictelor om-fauna sălbatică etc.

 » Activitatea Societății Progresul Silvic (cca 20%), incluzând 
propunerile (tehnice, legislative) de soluționare a 
problemelor actuale ale silviculturii, proteste împotriva 
încălcărilor legislației, apeluri pentru apărarea naturii, 
popularizarea hotărârilor, congreselor naționale 
și internaționale privind pădurile, fauna și mediul, 
aprecierea personalităților, memoriale etc.

În aceste domenii, revista a reușit să oglindească, să 
analizeze și să propună soluții pentru rezolvarea unor 
importante probleme, care frământă societatea:
 » adaptarea silviculturii la schimbările climatice și 

necesitatea creșterii suprafeței forestiere la nivel național;
 » îmbunătățirea lucrărilor de îngrijire a arborilor, 

ocrotirea arborilor excepționali și promovarea 
pădurilor urbane și silvoterapiei;

 » protejarea faunei, îndeosebi a animalelor (carnivore) 
umbrelă, fără a pune în primejdie comunitățile umane.

Menirea revistei este de a promova rezultatele tehnice 
novative ale cercetării științifice, ca răspuns la provocările 
de mediu și cele socio-politice prin care trece societatea 
modernă. Exemplificarea, în acest material, a soluțiilor 
identificate are menirea să încurajeze publicarea de noi 
articole, cu caracter fundamental sau aplicativ, care să vină 
în sprijinul administrațiilor silvice, urbane și de mediu.
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Abstract
Harmonization the profile of Revista de Silvicultură și Cinegetică according with the acute problems of 
Romanian forestry
Actual hot subjects on Romanian forestry – deforestation, climate change, forest decline and dieback, invasive 
species, pollution, urban forests, wildlife conservation, human-wildlife (carnivore, beaver) conflicts, are debated. 
Several measures, solutions, and recommendations published in the last 24 years in RSC are presented.
Keywords: climate change, forest decline, deforestation, pollution, urban forests, wildlife conservation.
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Analiza previziunilor privind regimul termic 
și pluvial din bazinul hidrografic Tărlungul 

Superior în contextul schimbărilor climatice

Mirabela MARIN, Ioan CLINCIU, Nicu Constantin TUDOSE, Sorin CHEVAL, Cezar UNGUREAN, Șerban Octavian 
DAVIDESCU, Andrei ADORJANI, Alin Lucian MIHALACHE, Adriana Agafia DAVIDESCU, Oana Nicoleta TUDOSE

1. Introducere
Schimbările climatice sunt definite de Organizația 
Mondială de Meteorologie (WMO) și Grupul 
Interguvernamental privind Schimbările Climatice 
(IPCC 2014) ca fiind modificarea semnificativă din punct 
de vedere statistic a parametrilor climatici, care se 
manifestă pe intervale îndelungate de timp (la nivelul 
deceniilor) (WMO 2019, IPCC 2014). În timp ce IPCC 
(2014) consideră aceste schimbări ca fiind un proces 
natural de evoluție a climatului, Convenția‒Cadru 
privind Schimbările Climatice (UNFCCC) în Articolul 
1.2, menționează că schimbarea climatului este generată, 
direct sau indirect, de factorului antropic (UNFCCC 1992).
În prezent, problema schimbărilor climatice reprezintă 
o preocupare majoră, efectele acestora fiind din ce în 
ce mai evidente (Mamuye and Kebebewu 2018). Previzi-
unile celui mai recent set de scenarii publicat de IPCC, 
estimează că, până la sfârșitul secolului 21 se poate înre-
gistra o creștere a temperaturi globale a aerului de până 
la 5°C, o dinamică variată a regimului precipitațiilor 
(±20%), precum intensificarea evenimentelor meteoro-
logice extreme (IPCC 2014).
O evaluare științifică corectă a dinamicii condițiilor 
climatice poate fi realizată prin aplicarea modelelor 
climatice (Flato et al 2013). Acestea pot fi globale (General 
Climate Models ‒ GCMs) sau regionale (Regional Climate 
Models ‒ RCMs) (Benestad et al 2017). Diferența dintre 
aceste două categorii o reprezintă pe de o parte, scara 
la care este realizată evaluarea, iar pe de altă parte 
rezoluția modelelor. Modelele globale se caracterizează 
printr-o rezoluție spațială grosieră (cuprinsă între 
100‒500 km) și implicit printr-o incertitudine ridicată a 
condițiilor climatice locale sau regionale (Benestad et 
al 2017). În schimb, climatul specific fiecărei regiuni 
poate fi surprins cu o precizie mult mai ridicată prin 
aplicarea modelelor regionale (Benestad et al 2017, 
Jacob et al 2014, Kotlarski et al 2014) derivate din cele 
globale și aduse la scară regională sau chiar locală 

(Feser et al 2011, Benestad et al 2017) prin aplicarea 
diferitelor tehnici de regionalizare (Kotlarski et al 2014). 
Astfel, rezoluția spațială a modelelor regionale este mult 
mai fină și variază între 10‒50 km (Benestad et al 2017). 
Cunoașterea modului în care va evolua clima, reprezintă 
o acțiune fundamentală care stă la baza reușitei 
procesului de adaptare și atenuare al efectelor negative 
ale schimbărilor climatice asupra tuturor ecosistemelor 
și sectoarelor de activitate (Anders et al 2014, Carter et al 
2015, Keenan 2015). Prin urmare scopul acestui studiu 
este acela de a evidenția variabilitatea climatică locală 
a bazinului superior al râului Tărlung în urma aplicării 
a patru modele climatice regionale ajustate la nivel 
local, pentru identificarea variațiilor temperaturii și 
precipitațiilor pentru perioada 2020-2100.

2. Material și metodă
Pentru a putea surprinde mai bine modificările climatice 
am ales ca interval de referință perioada 1961‒2013. 
Datele aferente acestui interval au fost preluate din 
modelul ROmanian ClimAtic DAtaset V1.0‒ROCADA 
(Dumitrescu and Birsan 2015). Obiectivul principal al 
proiectului ROCADA a fost acela de a concepe seturi 
de date omogene zilnice ale mai multor variabile 
climatice (precipitații, temperatura aerului și a solului, 
umiditatea relativă, presiunea atmosferică, acoperirea 
cu nori, numărul de ore cu soare). Pentru omogenizarea 
seturilor de date s-au utilizat înregistrările efectuate 
la 188 stații meteorologice de pe teritoriul țării noastre 
(Dumitrescu and Birsan 2015). În simularea condițiilor 
climatice viitoare (temperatură și precipitații) au fost 
combinate două modele regionale CCLM4-8-17 și REMO 
(versiunea 2009), cu o rezoluție de 12,5 km (Jacob et al 
2014), derivate din modele globale ICHEC-EC-EARTH 
și MPI-ESM-LR aferente scenariilor RCP4.5 și RCP8.5 
(Marin 2020). În continuare, pentru a surprinde cât 
mai bine variabilitatea locală a zonei studiate, modele 
climatice regionale au fost ajustate și aduse la nivel local 
prin Linear Scaling Method (Gudmundsson et al 2012, 
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Luo et al 2018) în raport cu datele climatice preluate 
din World Climate Research Program Coordinated Regional 
Downscaling Experiment (EURO-CORDEX 2009) și datele 
climatice înregistrate la trei stații meteorologice din 
apropierea zonei analizate (Predeal, Ghimbav, Întorsura 
Buzăului). În final, au rezultat patru modele climatice 
regionale ajustate la nivel local (figura 1) ce acoperă 
intervalul 2020‒2100 (Marin 2020).

Fig. 1. Diagrama modului de obținere a modelelor climatice 
regionale ajustate la scara locală

3. Rezultate și discuții
3.1.Previziuni referitoare la dinamica 
temperaturilor în intervalul 2020‒2100
Pentru o expunere mai simplificată a dinamicii 
temperaturii în următorii ani, datele au fost cuantificate 
la nivel anual. În figura 2 sunt reprezentate temperaturile 
medii anuale înregistrate în perioada de referință 
(1961‒2013) precum și cele simulate în cadrul celor 
patru modele climatice pentru intervalul 2020‒2100 
(Marin 2020). Comparativ cu ROCADA, distingem că în 
intervalul analizat se previzionează o intensificare a 
temperaturilor medii anuale în toate cele patru modele 
climatice considerate în medie cu circa 3°C. Amplitudini 
mai accentuate ale regimului termic sunt estimate 
începând cu anul 2050, când media multianuală poate 
fi mai mare cu până la 3,3°C față de media perioadei 
de referință. Cele mai semnificative creșteri ale 
temperaturii sunt estimate în cadrul modelelor REMO 
și CLM dezvoltate pe baza scenariului climatic global 
RCP8.5.

Fig. 2. Reprezentarea grafică a temperaturilor medii anuale din ROCADA și a celor estimate în cadrul celor patru modele climatice

O analiză a dinamicii temperaturilor medii lunare, 
sezoniere și multianuale determinate în cadrul a patru 
orizonturi de timp, definite după cum urmează: scurt 
(2020‒2039), mediu (2040‒2069), lung (2070‒2100), dar și 
la nivelul întregului intervalul (2020‒2100) va fi expusă în 
cele ce urmează.
În tabelul 1 este prezentată temperatura medie lunară 
(°C) înregistrată în perioada de referință (1961‒2013) 
și mediile lunare previzionate în cadrul modelelor 

climatice analizate, rezultatele fiind repartizate pe 
cele patru orizonturi de timp considerate (Marin 
2020). Distingem că temperatura medie lunară poate 
înregistra atât tendințe crescătoare cât și descrescătoare, 
comparativ cu mediile din perioada de referință. Analiza 
comparativă a mediilor lunare ale temperaturilor 
simulate relevă faptul că aceasta nu diferă semnificativ, 
între modele variația fiind de ±1°C.

Tab. 1. Dinamica temperaturii medii lunare înregistrată în perioada de referință și a celor estimate în cadrul celor patru modele 
regionale ajustate la nivel local pentru cele patru orizonturi de timp analizate

Temperatura medie lunară °C

Scenariul Perioada (ani) Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

ROCADA 1961-2013 -6,3 -3,0 1,9 6,8 10,0 11,8 11,5 7,7 4,0 -0,1 -4,4 -6,2

REMO4.5

2020-2039 -5,0 -5,3 -0,9 4,5 8,0 11,2 14,3 14,1 9,7 4,8 -0,6 -3,2

2040-2069 -4,4 -4,5 -1,1 4,1 9,1 11,9 14,7 14,8 10,8 5,8 0,6 -3,3

2070-2100 -4,2 -3,2 -0,3 5,0 9,0 12,2 14,7 14,6 10,7 6,0 1,2 -3,5

2020-2100 -4,5 -4,2 -0,7 4,5 8,8 11,8 14,6 14,5 10,5 5,6 0,5 -3,4
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Temperatura medie lunară °C

Scenariul Perioada (ani) Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

REMO8.5

2020-2039 -5,0 -4,3 -1,3 3,8 8,8 11,7 14,5 14,2 10,5 5,5 0,3 -3,0

2040-2069 -4,7 -3,6 0,4 4,9 9,0 12,5 15,5 15,3 11,0 6,4 1,6 -2,8

2070-2100 -2,3 -2,6 0,7 5,5 10,3 13,3 16,9 17,1 12,7 7,3 2,2 -1,4

2020-2100 -3,9 -3,4 0,1 4,8 9,4 12,6 15,8 15,7 11,5 6,5 1,5 -2,3

CLM4.5

2020-2039 -5,1 -4,2 -0,6 3,9 8,2 11,2 13,4 13,8 10,6 6,1 1,7 -3,1

2040-2069 -3,1 -3,1 -0,1 4,9 8,5 12,0 14,5 14,7 11,0 6,7 1,0 -2,9

2070-2100 -4,7 -3,1 0,6 4,9 8,6 11,9 14,4 14,9 11,9 6,9 1,8 -2,5

2020-2100 -4,2 -3,4 0,1 4,7 8,5 11,8 14,2 14,5 11,3 6,6 1,5 -2,8

CLM8.5

2020-2039 -5,3 -4,2 -0,2 4,7 8,6 11,5 14,0 14,0 10,7 5,9 0,7 -3,1

2040-2069 -4,3 -3,2 0,9 5,3 9,0 12,4 14,9 15,3 11,7 7,1 2,2 -2,5

2070-2100 -2,2 -1,8 2,2 6,2 10,3 13,5 16,6 17,3 13,1 8,1 3,1 -0,8

2020-2100 -3,7 -2,9 1,1 5,5 9,4 12,6 15,3 15,7 12,0 7,2 2,2 -2,0

Temperatura medie lunară simulată pe termen 
scurt, mediu, lung și întreg intervalul considerat este 
reprezentată ca diferență între temperatura de referință 
(1961-2013) și valoarea simulată pentru fiecare model 
climatic (figura 3 a,b,c,d). Comparativ cu mediile 
înregistrate în perioada de referință, se previzionează 
că în următorii ani, temperatura medie lunară va scădea 
în lunile februarie-mai în toate modele climatice, în 
medie cu aproximativ 1,5°C, cu o amplitudine mai 

accentuată în intervalul 2020‒2039 (figura 3.a). Aceeași 
tendință se manifestă și pentru luna iunie, însă doar 
pentru primul orizont de timp (figura 3.a). Începând 
cu luna iulie, se estimează o creștere semnificativă a 
temperaturilor lunare în toate modelele climatice. Cele 
mai semnificative creșteri sunt estimate pentru luna 
octombrie, când temperatura poate crește de la valoarea 
de referință de -0,1°C până la 4,8‒8.1°C, cu o amplitudine 
mai accentuată către sfârșitul secolului (figura 3.c).

Fig. 3. Variația temperaturii medii lunare (°C) pe termen scurt (a), mediu (b) lung (c) și total (d) în cadrul celor patru modele climatice regionale

Mediile sezoniere estimate în cadrul celor patru modele 
pentru toate cele patru orizonturi de timp considerate, 
precum și media intervalului de referință se prezintă sub 
formă tabelară (tabelul 2) (Marin 2020). Toate modelele 
climatice estimează că temperaturile sezoniere se vor 
intensifica comparativ cu perioada de referință în medie 

cu până la 2,6°C, cu amplitudini mai mari în modelele 
REMO și CLM derivate din scenariul climatic global 
RCP8.5, diferența față de valoarea de referință fiind 
de 1,8‒4,3°C. Primăvara, temperaturile pot crește cu 
aproximativ 2‒4°C, în timp ce vara acestea pot crește 
cu până la 5°C către sfârșitul intervalului. În lunile de 

a) b)

c) d)



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

18

toamnă și iarnă, temperaturile se pot intensifica cu 1‒4°C 
comparativ cu media sezonieră a perioadei de referință. 
La nivel de orizonturi, distingem un trend ascendent al 

previziunilor, cele mai accentuate creșteri urmând a fi 
înregistrate în ultimele decenii ale secolului XXI.

Tab. 2. Dinamica mediilor multianuale estimate la nivel sezonier în cadrul celor patru modele climatice analizate pentru intervalul 
2020‒2100, comparativ mediile sezoniere înregistrate în perioada de referință (1961‒2013)

Scenariul Sezonul
Temperatura medie multianuală (°C)

1961-2013 2020-2039 2040-2069 2070-2100 2020-2100

ROCADA

Primăvară 1,8 - - - -

Vară 11,1 - - - -

Toamnă 3,8 - - - -

Iarnă -5,6 - - - -

REMO4.5

Primăvară - 3,9 4,0 4,6 4,2

Vară - 13,2 13,8 13,8 13,7

Toamnă - 4,6 5,7 6,0 5,6

Iarnă - -4,5 -4,1 -3,7 -4,0

REMO8.5

Primăvară - 3,7 4,8 5,5 4,8

Vară - 13,5 14,4 15,8 14,7

Toamnă - 5,4 6,3 7,4 6,5

Iarnă - -4,1 -3,7 -2,1 -3,2

CLM4.5

Primăvară - 3,9 4,4 4,7 4,4

Vară - 12,8 13,7 13,8 13,5

Toamnă - 6,2 6,2 6,9 6,5

Iarnă - -4,1 -3,0 -3,4 -3,4

CLM8.5

Primăvară - 4,4 5,1 6,2 5,3

Vară - 13,1 14,2 15,8 14,6

Toamnă - 5,8 7,0 8,1 7,1

Iarnă - -4,2 -3,4 -1,6 -2,9

3.2.Previziuni referitoare la dinamica 
precipitațiilor în intervalul 2020‒2100
Spre deosebire de regimul termic, distingem că 
precipitațiile anuale previzionate nu diferă semnificativ 

față de cele de referință, intervalul de variație fiind 
cuprins între ±1‒6% (figura 4). Modelele REMO și CLM 
derivate din scenariul RCP4.5 previzionează pentru 
intervalul 2020‒2100 o creștere cu 1% a precipitațiilor, 
iar cele derivate din scenariul RCP8.5 cu 6% (Marin 2020).

Fig. 4. Reprezentarea grafică a precipitațiilor medii anuale din ROCADA și a celor estimate în cadrul celor patru modele climatice regionale

La nivel lunar, se previzionează o creștere a precipitațiilor 
medii pentru lunile noiembrie-martie, precum și 
o scădere estimată pentru lunile mai-septembrie. 

Amplitudini mai accentuate sunt previzionate pentru 
lunile iunie-august (tabelul 8 4), în special către sfârșitul 
secolului (2070‒2100).
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Tab.3. Precipitațiile medii lunare înregistrate în perioada de referință și cele estimate în cadrul modelelor climatice pentru cele patru 
orizonturi de timp analizate

Precipitații medii lunare (mm)

Scenariul Perioada (ani) Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

ROCADA 1961-2013 45,2 53,7 48,4 65,8 99,3 133,1 122,1 96,3 65,1 51,9 47,0 54,1

REMO4.5

2020-2039 79,8 60,0 75,5 61,1 72,5 77,0 71,2 58,0 81,3 73,8 73,7 90,4

2040-2069 92,5 68,6 90,0 83,8 104,7 104,7 54,3 40,6 51,0 66,0 68,9 69,2

2070-2100 75,7 70,0 80,7 90,9 112,3 92,5 62,8 39,9 59,5 65,0 69,5 80,5

2020-2100 82,9 67,0 82,8 80,9 99,7 93,2 61,7 44,7 61,8 67,6 70,3 78,8

REMO8.5

2020-2039 88,3 68,9 92,2 92,9 111,3 84,4 59,9 44,3 47,4 55,1 66,2 88,1

2040-2069 80,8 78,2 89,6 74,6 100,0 91,0 52,6 43,7 52,5 45,0 63,0 75,5

2070-2100 67,3 73,0 82,0 86,3 105,6 85,7 42,9 39,8 44,1 63,7 66,3 70,6

2020-2100 77,5 73,9 87,3 83,6 105,0 87,3 50,7 42,4 48,0 54,6 65,0 76,7

CLM4.5

2020-2039 67,4 65,4 65,7 63,1 81,9 113,0 98,0 74,5 54,7 63,9 53,2 73,3

2040-2069 68,3 63,6 83,1 68,8 94,3 105,9 95,0 64,2 45,9 58,2 71,2 83,3

2070-2100 85,6 65,2 75,2 70,8 92,9 105,6 88,6 61,1 43,1 52,7 74,0 80,2

2020-2100 74,7 64,7 75,8 68,1 90,7 107,5 93,3 65,6 47,0 57,5 67,8 79,6

CLM8.5

2020-2039 77,1 73,6 66,2 63,9 101,7 103,0 116,0 71,6 51,1 65,2 71,2 75,2

2040-2069 93,8 75,3 78,2 69,5 89,6 112,1 95,7 56,1 50,8 42,9 65,0 87,3

2070-2100 85,6 71,9 64,5 80,6 99,7 121,0 84,8 56,4 56,1 71,1 66,0 80,2
2020-2100 86,6 73,6 70,0 72,4 96,5 113,3 96,5 60,1 52,9 59,2 66,9 81,6

Diferențele procentuale dintre precipitațiile lunare 
simulate și valoarea de referință a acestui parametru 
sunt reprezentate în figura 5 (a,b,c,d), diferențiat 
pe orizonturile de timp considerate. Comparativ cu 
perioada de referință, pentru lunile aprilie‒septembrie, 
distingem o tendință de scădere a precipitațiilor lunare 
cu o diferență procentuală de până la 65%, mai accentuată 
în cadrul modelelor REMO4.5 și REMO8.5, în special 

pentru lunile de vară din intervalul 2070‒2100 (figura 
5.c). Pentru lunile octombrie‒martie, se estimează că 
precipitațiile lunare se vor intensifica față de mediile 
de referință, diferența procentuală fiind cuprinsă între 
2‒108%. Pe termen mediu și lung (figura 5.b,c), tendința 
de creștere a precipitațiilor lunare apare și în urma 
aplicării modelelor CLM4.5 și CLM8.5.

Fig. 5. Dinamica temperaturilor medii lunare (°C) pe termen scurt (a), mediu (b) lung (c) și total (d) în cadrul celor patru 
modele climatice regionale

Mediile multianuale ale precipitațiilor înregistrate în 
perioada de referință, precum și cele estimate la nivel 

sezonier după aplicarea modelelor climatice sunt redate 
în tabelul 4, pentru fiecare orizont de timp considerat 

a) b)

c) d)
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(Marin, 2020). Primăvara, mediile multianuale 
previzionate pe termen scurt pot înregistra o ușoară 
scădere în cadrul modelelor REMO și CLM derivate 
din scenariul RCP4.5, sau se pot intensifica până la 
circa 300 mm in cadrul modelului REMO8.5. Pe termen 
mediu și lung, mediile sezoniere previzionate pentru 
lunile de primăvară arată tendințe exclusive de creștere 
a precipitațiilor, care se pot accentua de la 213 mm 
(valoarea de referință) până la circa 284 mm în REMO4.5 
(2070‒2100). În lunile de vară, în toate modelele și 
orizonturile de timp analizate, se estimează o scădere a 
precipitațiilor de la circa 352 mm până la aproximativ 169 

mm, valoare ce corespunde modelului REMO8.5 pentru 
perioada 2070‒2100. Începând cu lunile de toamnă, se 
remarcă o tendință de creștere a precipitațiilor medii în 
toate orizonturile de timp analizate, cu o intensificare 
semnificativă în intervalul 2020‒2039 pentru modelele 
REMO4.5 și CLM8.5, când media sezonieră poate crește 
de la 164 mm în perioada de referință până la aproximativ 
169‒229 mm. Pentru sezonul de iarnă, tendința de 
modificare a precipitațiilor sezoniere este de creștere în 
toate orizonturile analizate, valorile sezoniere urmând a 
se majora de la 153 mm înregistrați în ROCADA până la 
206-257 mm aproximativ.

Tab. 4. Dinamica precipitațiilor medii multianuale estimate la nivel sezonier în cadrul celor patru modele climatice analizate pentru 

intervalul 2020‒2100, comparativ mediile sezoniere înregistrate în perioada de referință (1961‒2013)

Scenariul Sezonul
Precipitații medii multianuale (mm)

1961-2013 2020-2039 2040-2069 2070-2100 2020-2100

ROCADA

Primăvară 213,5 - - - -

Vară 351,5 - - - -

Toamnă 164,0 - - - -

Iarnă 152,9 - - - -

REMO4.5

Primăvară - 209,1 278,5 283,9 263,4

Vară - 206,2 199,6 195,2 199,6

Toamnă - 228,8 185,9 194,0 199,6

Iarnă - 230,2 230,3 226,2 228,7

REMO8.5

Primăvară - 296,4 264,2 273,9 275,9

Vară - 188,5 187,3 168,5 180,4

Toamnă - 168,7 160,5 174,0 167,7

Iarnă - 245,3 234,5 211,0 228,1

CLM4.5

Primăvară - 210,7 246,2 239,0 234,7

Vară - 285,5 265,1 255,3 266,4

Toamnă - 171,8 175,4 169,8 172,4

Iarnă - 206,2 215,2 231,0 219,0

CLM8.5

Primăvară - 231,8 237,4 244,9 238,9

Vară - 290,7 263,9 262,2 269,9

Toamnă - 187,5 158,7 193,1 179,0

Iarnă - 226,0 256,5 237,8 241,8

4. Concluzii
Condițiile climatice viitoare ale bazinului superior al 
râului Tărlung au fost evaluate prin aplicarea a patru 
modele climatice regionale ajustate la nivel local. 
Dinamica temperaturii și precipitațiilor pentru intervalul 
2020‒2100 a fost analizată comparativ cu intervalul de 
referință reprezentat de intervalul 1961‒2013. Pe termen 
scurt, se estimează că temperatura crește în medie, cu 
aproximativ 2°C, în timp ce, pe termen mediu și lung 
creșterea să fie de 2,6‒3,3°C, mai accentuată în modelele 
REMO8.5 și CLM8.5. Pentru precipitații, se previzionează 
că, pe termen scurt, acestea se pot accentua cu 6% sau 
pot înregistra o ușoară scădere de -1%, față de valoarea de 
referință. Pe termen mediu, precipitațiile se pot diminua 
cu 4% (REMO8.5) sau pot crește cu 1‒4% (creșterea 
maximă fiind estimată cu modelul CLM8.5). Pe termen 
lung, modelele REMO și CLM derivate din RCP4.5 
previzionează o creștere de circa 2% a precipitațiilor, în 

timp ce în modelele REMO8.5 și CLM8.5 este estimată 
atât o creștere cât și o scădere cu 6% a precipitațiilor. 
Având în vedere rezultatele obținute, putem concluziona 
că în următorii ani, tendința generală a regimului termic 
identificată pentru bazinului superior al râului Tărlung 
este una de creștere, în timp ce regimul pluviometric 
previzionat pentru perioada 2020‒2100 se înscrie într-
un trend descrescător. Acest lucru poate avea implicații 
asupra societății precum și asupra tuturor ecosistemelor 
naturale, în special asupra resursei de apă.
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Abstract
Assessing the temperature and rainfall regime in Upper Tarlung river basin under climate change context
This study aims to identify future trends in changing patterns of air temperature and rainfall after applying two 
global climate scenarios (RCP4.5 and RCP8.5) embedded in four regional climate models adjusted for Tarlung river 
upper basin (Carpathian Mountains). The adopted climate models were developed through integrating the climate 
scenarios into two Global Climate Models ‒ GCMs (ICHEC-EC-EARTH and MPI-ESM-LR) which were afterward 
brought to the regional level by applying two Regional Climate Models ‒ RCMs (CCLM4-8-17 and REMO2009). The 
RCMs spatial resolution is 12.5 km2. For better accuracy of future climate data, the dataset has been adjusted and 
brought to the local level through Linear Scaling Method. Climate models appraise the 2020‒2100 period compared 
with 1961‒2013-time interval used as baseline scenario. After enforcing the four climate models, it is foreseen 
that air temperature could increase from a baseline value of 2.8°C up to 7°C approximately at the end of the 
century, with larger amplitudes within the REMO and CLM models derived from RCP8.5. Regarding the rainfall 
regime, the modification tendencies are not very significant. The variation range of projected rainfall is between 
± 1 and 6%, also with more accentuated values forecasted for REMO and CLM models derived from RCP8.5.
Keywords: air temperature, precipitation, local climate models, upper Tarlung river basin, Carpathians, Romania.
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1. Introducere
Studiul dinamicii vegetației alpine constituie încă un 
subiect actual în cercetarea științifică stârnind o serie 
de dezbateri în ceea ce privește relația dintre factorii de 
mediu și speciile de arbori și arbuști din această zonă de 
vegetație. Structura și compoziția stratului arbustiv din 
zona de limită altitudinală superioară are o importanță 
deosebită în funcționalitatea și adaptabilitatea acestor 
ecosisteme la condițiile climatice extreme. Modificările de 
structură pot afecta în mod inevitabil fiziologia și funcția 
ecologică și astfel, adaptabilitatea plantelor într-un mediu 
în schimbare (Kikuzawa 1995, Poorter and Bongers 2006).
Seriile dendrocronologice din zona montană superioară 
din emisfera nordica constituie o bază importantă în 
multe reconstituiri climatice (Stoffel et al 2015, Helama 
et al 2016, Guillet et al 2017). Cercetări recente au extins 
metodele dendrocronologice la speciile de arbuști din 
zona alpină și arctică, explorând lățimea inelelor la 
arbuști (Gazol and Camarero 2012, Liang et al 2012, 2015). 
Alte studii au arătat că speciile de arbuști au un potențial 
mare de extindere a rețelelor dendrocronologice existente 
(Schweingruber and Dietz 2001, Cherubini et al 2003, 
Verheyden et al 2004, Rayback and Henry 2005, Zalatan 
and Gajewski 2006, Schmidt et al 2006, Xiao et al 2007).
Modul de reacție a speciilor arbustive la variația factorilor 
climatici se regăsește de cele mai multe ori în structura 
inelelor anuale. Lu et al (2015) au analizat inelele anuale 
la exemplare de rododendron (Rhododendron myrtifolium) 
evidențiind diferențe în lățimea medie a inelului anual 
între nivelele altitudinale. Analiza inelelor anuale 
prin intermediul secțiunilor microscopice permite 
evaluarea cu precizie a stresului termic sau hidric la 
nivelul țesuturilor lemnoase. Studii privind condițiile de 
creștere ale rododendronului au relevat particularități 
privind disponibilitatea nutrienților și a apei, regimului 
termic și învelișul fotoprotector pentru sezonul hibernal 
(Cordero and Nilsen 2002, Scagel 2007, Wang et al 2009). 
Potențialul dendrocronologic al rododendronului a fost 

evaluat atât în Alpii francezi (Francon et al 2017) cât și 
în sud-estul Platoul Tibetan (Liang and Eckstein 2009). 
Cercetările au scos în evidență interacțiunea dintre 
creșterea radială și factorii climatici la diferite specii de 
rododendron (Liang and Eckstein 2009, Camarero et al 
2015, Francon et al 2017).
Cercetări fiziologice specifice vizând structura anatomică 
a frunzei de rododendron au condus la ipoteza conform 
căreia diferența de intensitate a luminii influențează 
distribuția speciilor de rododendron (Fang et al 2005, 
Cai et al 2014). Aclimatizarea acestei specii la intensități 
diferite ale luminii se manifestă prin modificări ale 
elementelor anatomice ale frunzelor (Feng 2008, Evans 
and Poorter 2001, Lin and Hsu 2004).
Prezenta lucrare a vizat determinarea creșterii radiale 
la rododendron și structura modelului corelativ dintre 
indicii de creștere radială și factorii climatici, pe două 
expoziții contrastante din Munții Călimani.
2. Material și metoda de cercetare
Pentru identificarea și evaluarea creșterii radiale la 
rododendron (smirdar) s-au recoltat eșantioane din 
etajul subalpin şi alpin din Munții Călimani, atât de pe 
expoziție umbrită cât și însorită (fig. 1).
Rododendronul formează în zona de studiu pâlcuri 
întinse pe versanți cu soluri acide, asociat cu diferite 
specii alpine: afin (Vaccinium myrtillus), merișor 
(Vaccinium vitis-idaea), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr 
(Juniperus communis).
Din punct de vedere climatic zona de studiu este 
caracterizată de o temperatură medie anuală de 8°C, cu 
minima în luna ianuarie (-6°C), respectiv valori maxime 
în luna iulie (11°C). Nivelul anual al precipitațiilor 
depășește 1200 mm, cu maxime în luna iunie.
De pe fiecare expoziție s-au recoltat un număr total 
de 20 de eșantioane, extrase din tufe diferite de 
rododendron. Analiza probelor în laborator s-a realizat 
prin aplicarea unor proceduri specifice, obținându-se 
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secțiunii microscopice (Gärtner and Schweingruber 
2013). Observațiile pe secțiunile microscopice s-au 
efectuat la microscop (Zeiss AxioImager A1 m) în lumină 
vizibilă cu obiective cu putere de mărire diferită (10x și 
20x). Pentru fiecare secțiune microscopică s-au realizat 
imagini succesive, în vederea obținerii unei imagini de 
ansamblu a probei (fig. 2). Măsurarea creșterii radiale 
s-a realizat pe imagini de înaltă rezoluție, cu programul 
CooRecorder, cu precizie de 1/100 m.

Fig. 1. Localizarea suprafețelor experimentale în Munții Călimani 
-versant nordic (CALN) și versant sudic (CALS). 

(The location of the experimental plots in the Călimani Mountains 
- northern slope (CALN) and southern slope (CALS)).

 
Fig. 2. Secțiune transversală din proba de rododendron. Identificarea 

și măsurarea inelelor anuale. (Cross section of the rhododendron 
sample. Identification and measurement of annual rings).

Seriile individuale de creștere radială au fost verificate 
și interdatate cu programul COFECHA pe baza corelației 
cu seria medie pe perioade intercalate de 10 ani. Ulterior 
seriile de creștere individuale privind lățimea inelului 
anual au fost standardizate, în vederea eliminări variației 

indus de vârstă, prin aplicarea unei funcții teoretice de 
tip spline cubică cu o lungime egală cu 67% din lungimea 
seriei individuale. Indicii de creștere s-au obținut prin 
raportarea valorilor măsurate la valorile estimate prin 
funcția de standardizare. Seria de indici de creștere 
medie s-a obținut prin intermediul mediei biponderate.
Pentru cuantificarea modului de răspuns al 
rododendronului la variația factorilor climatic s-au 
calibrat modele dendroclimatice, având drept variabile 
explicative factorii climatici la nivel lunar. În vederea 
eliminării pragurilor subiective, induse de analiza la 
nivel lunar s-au cuantificat modele dendroclimatice, 
având drept variabile explicative regimul termic și 
nivelul precipitațiilor, calculate pentru diferite perioade 
de timp din an. Calibrarea modelelor s-a realizat prin 
analiza corelației liniare, pe perioade de timp variabile, 
cu lungime între 20 și 60 de zile, pentru intervalul de 
timp cuprins între luna august anul precedent și luna 
septembrie anul curent. Calculul statistic s-a realizat 
folosind pachetele dlpR, dendrotools, treeclim și mediul 
de programare R. Setul de date climatice, utilizat în 
modelarea dendroclimatică, este reprezentat de datele 
zilnice extrase automat, pe bază de script R, din baza de 
date grid EOB-S, cu rezoluție spațială de 0,25°x0,25°.

3. Rezultate
Seria de indici de creștere acoperă perioada de 1957-
2018, cu o lungime de 62 de ani, pentru rododendronul 
de pe versantul nordic. Lungimea seriilor de creștere 
individuale variază între 21 și 62 de ani, cu o medie de 32 
de ani. Creșterea radială medie este de 0,16 mm·an-1, cu 
valori medii individuale între 0,11 mm·an-1 și 0,26 mm·an-1. 
Sensibilitatea medie este de 0,33, iar autocorelația de 
ordinul I este egală cu 0,41. În cazul rododendronului 
de pe versantul sudic, seria de indici de creștere acoperă 
perioada 1959-2018, cu o lungime maximă de 60 de ani. 
Lungimea seriilor de creștere individuale variază între 
19 și 60 de ani, cu o medie de 33 de ani. Creșterea radială 
medie este de 0,20 mm·an-1, cu valori medii individuale 
între 0,17 mm·an-1 și 0,29 mm·an-1. Sensibilitatea medie 
este de 0,31, iar autocorelația de ordinul I este egală cu 
0,54 (fig. 3).

Fig. 3. Seria de creștere radială medie și seria de indici de creștere 
pentru rododendron. (The mean radial growth series and growth 

indices series for rhododendron).
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În cazul rododendronului de pe versantul nordic, din 
analiza coeficienților de corelație se observă o legătură 
pozitivă și semnificativă statistic cu temperatura minimă 
a lunii iunie (r=0,30) și iulie (r=0,27) din anul anterior și 
o corelație negativă (r=-0,27) cu temperatura minimă și 
maximă din luna martie a anului curent. Din punct de 
vedere al precipitațiilor singura corelație semnificativă 
statistic este cu cea din luna februarie (r=-0,32) (fig. 
4.A). Modelul dendroclimatic pentru rododendronul de 
pe versantul sudic din Călimani este caracterizat de o 
corelație pozitivă cu temperaturile din vara precedentă, 
respectiv temperaturile din lunile iulie-august anul 
curent, cu valori cuprinse între 0,37 și 0,55. Regimul 
precipitațiilor se corelează negativ cu indici de creștere, 
semnificative din punct de vedere statistic, fiind 
coeficienții de corelație aferenți lunilor aprilie și august 
din anul precedent formării inelului anual, respectiv 
februarie, iunie și august sezonul de vegetație curent 
(Fig. 4. B).

Fig. 4. Modele dendroclimatice lunare pentru rododendron din 
Călimani: A – versant nordic; B- versant sudic (linie neagră – 

nesemnificativ statistic; linie roșie – semnificativ statistic) 
(Monthly dendroclimatic models for rhododendron from Călimani: 
A – northern slope; B – southern slope (black line – nonsignificant, 

red line - significant).

La nivel periodic, în cazul seriilor de creștere radială 
de pe versantul nordic, modelul dendroclimatic este 
caracterizat de o corelație pozitivă cu regimul termic, 
pe perioade de 30-60 de zile, centrate pe durata lunii 
iulie din anul anterior. Se constată o corelație negativă 
și semnificativă statistic cu temperatura din perioada 
de iarnă, pe perioade de 20-60 de zile, centrate în luna 

ianuarie din anul curent (fig. 5). Această corelație 
statistică își regăsește explicația fiziologică în necesitatea 
acoperirii cu zăpadă a tufei de rododendron, pentru a 
evita temperaturile negative și deshidratarea de iarnă. 
Temperaturile ridicate din lunile toamnei precedente, cu 
o întârziere a apariției stratului de zăpadă, vor induce o 
creștere radială mai scăzută în anul următor. Referitor la 
regimul precipitațiilor nu s-a putut identifica o corelație 
semnificativă statistic.

Fig. 5. Corelația dintre indicii de creștere radială și factorii 
climatici pentru rododendronul de pe versantul nordic. 

(The correlation between the radial growth indices and climatic 
factors for rhododendron from northern slope).

Modelul dendroclimatic specific rododendronului de 
pe versantul însorit este dominat de un răspuns pozitiv 
și semnificativ statistic la temperatura din sezonul de 
vegetație precedent. Analiza corelației cu regimul termic 
relevă o corelație pozitivă și puternică cu temperatura 
din vara și toamna precedentă. Corelația este 
semnificativă statistic pentru perioade de 20-60 de zile, 
centrate pe luna iulie–august din sezonul de vegetație 
precedent. De asemenea se remarcă o corelație pozitivă 
cu temperaturile aferente lunilor august–septembrie din 
anul curent formării inelului anual. Referitor la regimul 
precipitațiilor se remarcă o corelație negativă, pentru 
perioade mai mari de 50 de zile, centrate pe luna august-
septembrie anul precedent formării inelului anual și 
luna iulie-august anul curent (fig. 6).

Fig. 6. Corelația dintre indicii de creștere radială și factorii 
climatici pentru rododendronul de pe versantul sudic. 

(The correlation between the radial growth indices and climatic 
factors for rhododendron from southern slope).

A

B
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4. Discuții și concluzii
Investigațiile dendroclimatice asupra speciilor arbustive 
situate în zone subalpine constituie o direcție de 
cercetare necesară pentru cunoașterea modului de 
adaptare a speciilor la schimbările climatice. La nivel 
internațional, cercetări asupra speciilor arbustive 
fac referire la importanța structurii și funcționalității 
habitatelor din zona alpină și subalpină. Relevante din 
acest punct de vedere sunt cercetări care descriu evoluția 
vegetației alpine, în contextul schimbărilor climatice 
(Myers-Smith et al 2015).
Conservarea habitatelor de rododendron asigură 
perpetuarea speciei, cu menținerea proceselor de 
dinamică a tipurilor de vegetație existente în habitat 
(Căprar et al 2014). În alt context, rata de acoperire tot mai 
mare a rododendronului, în regiunea subalpină, conduce 
la o îmbunătățire a condițiilor de creștere prin modificări 
caracteristice ale humusului (Doche et al 2018).
Speciile de arbuști montani prezintă adesea variații 
semnificative în funcționalitatea lor, atât la nivel 
individual, cât și la nivelul populației, reușind de cele mai 
multe ori să se adapteze la mediul în schimbare. Unele 
specii de arbuști prezintă o adaptabilitate mai sporită în 
mediul uscat cu radiație ridicată (Cai et al 2014).
Existența unui semnal climatic în variabilitatea inelului 
de creștere la rododendron a fost evidențiată pentru 
regiuni cu climă continentală, rece și uscată (Liang and 
Eckstein 2009). Variația în creșterea radială este dată 
și de vulnerabilitatea speciei la umezeală și lumină. 
Factorii locali de sol (umbră, zăpadă, acumulare de 
sol) și temperaturile extreme influențează structura și 
configurația inelelor anuale (Bär et al 2007, Myers-Smith 
2011). De asemenea, cercetări privind dinamica creșterii 
radiale la rododendron au evidențiat diferențe dintre 
lățimea medie a inelului anual în raport cu nivelele 
altitudinale (Lu et al 2015, Francon et al 2017).
Rezultatele obținute în cercetările de față evidențiază 
diferențe în raport cu expoziția a structurii modelului 
dendroclimatic. Pe expoziții însorite modelul dendrocli-
matic este dominat de răspunsul pozitiv la temperaturile 
din sezonul de vegetație precedent și curent, respectiv un 
răspuns negativ la regimul precipitațiilor. În cazul ver-
santului nordic, modelul dendroclimatic este caracterizat 
de un răspuns mai slab la regimul termic, semnificativă 
fiind temperatura din vara precedentă, remarcându-se o 
influență negativă a temperaturii din iarna anului curent. 
Regimul precipitațiilor, în cazul versantului umbrit, nu 
reprezintă un factor limitativ pentru creșterea radială, în 
condițiile staționale ale versantului cu o umiditate ridicată.
Pentru crearea și fundamentarea unei baze de date com-
plexe, privind dinamica creșterii radiale la speciile arbusti-
ve montane, se recomandă aprofundarea cercetărilor prin 
extinderea suprafețelor de studiu și a speciilor analizate.
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Abstract
Dendroclimatic models for rhododendron from treeline of Calimani Mountains
The impact of climatic factor on the radial growth of shrubs in the mountain area is important to study in the 
context of climate change. In this study we analysed the radial growth of the shrubs in relationships to climate 
factors from two slope aspects (north and south) in Calimani Mts. In total, 20 samples from each site were 
collected and used to measure annual growth on four sides of the sample disk. The individual growth series have 
been standardized in order to eliminate the age-induced trend. The quantification of dendroclimatic models 
was performed by analysing for time periods variables with a length between 20 and 60 days, the explanatory 
variables (temperatures, precipitation) being calculated on mobile periods between August the previous year and 
September in current year.
The results presented in this paper highlight differences in relation to the slope of the dendroclimatic model 
structure. On sunny slope the dendroclimatic model is dominated by the positive response to the temperatures 
of the previous and current vegetation season, respectively a negative response to the precipitation regime. In 
the case of the northern slope, the dendroclimatic model is characterized by a weaker response to the thermal 
regime, the temperature of the previous summer being significant, noting a negative influence of the temperature 
of the winter of this year. The precipitation regime for the shaded slope is not a limiting factor for radial growth. 
For complex data regarding the dynamics of the radial growth of shrub, new research are needed and especially 
it is recommended to deepen the research by extending the study areas and species.
Keywords: shrubs, rhododendron, growth-ring, temperature, precipitation.
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1. Introducere
Molidul [Picea abies (L.) Karst.], una dintre cele mai 
importante specii arborescente din Europa (Rybniček et 
al 2010, Castagneri et al 2013), prezintă vulnerabilitate 
ridicată la acțiunea factorilor perturbanţi, în special 
vânt şi zăpadă, mai ales din cauza înrădăcinării trasante 
și a frecvenței ridicate a putregaiului de rădăcină (Schütz 
et al 2006, Carrer et al 2012, Simionescu et al 2012). În 
ultimul deceniu, numeroase studii s-au concentrat 
pe analiza rezistenţei pădurilor de molid la acţiunea 
factorilor abiotici şi biotici (Battipaglia et al 2009, Mátyás 
et al 2010, Carrer et al 2012, Levkoev et al 2017, Zeltinš et 
al 2019). O altă direcţie de cercetare a vizat identificarea 
unor populaţii (sau chiar varietăți intrapopulaţionale) 
cu rezistenţă sporită la acţiunea factorilor perturbanţi 
(Pârnuţă 2008).
Cele mai multe cercetări, având ca scop promovarea 
ideotipului de molid cu coroană îngustă [Picea abies 
(L.) Karst. f. pendula (Lawson) Sylven], s-au derulat în 
Finlanda (Karki 1985, Kuuluvainen 1988, Pulkkinen 
and Pöykkö 1990, Mikola 1993, Pöykkö 1993, Geburek et 
al 2008, Zubizarreta Gerendiain et al 2008, 2009), iar în 
România promotorul a fost marele cercetător Gheorghe 
Pârnuţă (2008). În ţara noastră, în perioada 1994-1996 
s-au instalat 7 culturi comparative half sib şi full sib, 
în care se testează comportarea descendenţilor unor 
arbori de molid cu coroană îngustă comparativ cu forma 
clasică (Apostol and Budeanu 2019) precum şi a hibrizilor 
obţinuţi prin încrucişări controlate (în sistem dialel 
complet şi factorial), între cele două forme de coroane 
de molid (Budeanu et al 2019). Cultura comparativă de 
descendenţe biparentale Lepşa - Valea Mărului, în care 
s-au derulat cercetările din materialul de faţă, este una 
dintre cele 7 culturi.
Identificarea hibrizilor ce manifestă fenomenul de 
heterozis, respectiv superioritate faţă de părinţi în 
privinţa unor însuşiri somatice, reproductive sau 
adaptive (Şofletea 2005), este o acţiune foarte importantă 

în cadrul programelor de ameliorare, aceştia fiind 
promovaţi în următoarea generaţie. Totuşi, vigoarea 
hibridă este maximă în prima generaţie, apoi se 
reduce vertiginos, ceea ce limitează numărul de 
generaţii de utilizare a materialului seminologic astfel 
obţinut (Pârnuţă 2010). În contrast, consangvinizarea 
(încrucişarea între indivizi înrudiţi) reduce foarte mult 
performanţele de creştere şi adaptate ale descendenţilor, 
facilitând eliminarea lor prin intermediul mecanismelor 
specifice selecţiei naturale (Pârnuţă 2010).
Obiectivul cercetărilor a constat în analiza comparativă 
a performanţelor de creştere şi a procentului de 
supravieţuire la hibrizii obţinuţi prin polenizări 
controlate, în sistem dialel complet şi dialel factorial, ai 
unor arbori de molid cu coroană îngustă (forma pendula) 
şi molid piramidal (varietatea pyramidalis, forma clasică), 
în experimentul Lepşa - Valea Mărului, la 23 de ani de la 
instalare. Ipotezele de lucru au vizat:
 » analiza performanţelor de creştere şi a procentului de 

supravieţuire la cele două forme /varietăţi de molid;
 » compararea rezultatelor obţinute de consangvini şi de 

heterozigoţi cu valorile medii ale formei/varietăţii din 
care provin;

 » interpretarea rezultatelor obţinute şi formularea de 
recomandări pentru producţia silvică.

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare
Lucrările de teren s-au desfășurat în cadrul culturii 
comparative de descendenţe biparentale Lepşa - Valea 
Mărului, instalată în primăvara anului 1996, sub 
coordonarea domnului dr. Gheorghe Pârnuţă. Este 
administrată de către O.S.P. Obștea de Moşneni Tulnici şi 
localizată în UP V Valea Mărului, în unitatea amenajistică 
70Z, terenul fiind în proprietate privată. Cultura a fost 
instalată folosind seminţe ce provin din trei arbori de 
molid cu coroană îngustă (P) şi trei arbori de molid cu 
coroană normală (N), aleşi în populaţia Stâna de Vale (în 
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anul 1990), pe care s-au efectuat polenizări controlate, 
în sistem dialel complet (P x P şi N x N) şi factorial (P 
x N şi N x P). De remarcat este faptul că, în populaţia 
Stâna de Vale, arborele cu cea mai redusă valoare pentru 
diametrul coroanei (în 2019) a fost unul dintre cei 3 
arbori de molid pendula pe care s-au efectuat polenizări 
controlate, în 1990 (6P, foto 1).
Cultura comparativă Lepşa - Valea Mărului a fost 
amplasată la o schemă de plantare de 2,5 x 2,5 m, 
iar dispozitivul experimental este de tipul blocuri 
randomizate cu 4 repetiţii şi 3-9 arbori per parcelă 
unitară. În experiment s-au introdus 41 variante, dintre 
care 6 sunt familii liber polenizate (3 pendula şi 3 normal) 
iar 35 sunt încrucişări în dialel complet şi factorial între 
aceiași arbori de molid pendula şi pyramidalis. În prezent, 
cultura comparativă Lepşa - Valea Mărului îndeplinește 
şi rolul de sursă de seminţe, categoria Calificat (plantaj).

Foto 1. Dimensiunile impresionante ale arborelui P6 şi ale altor 
arbori pendula din populaţia Stâna de Vale

Condiţiile de biotop din cultura comparativă Lepşa - Valea 
Mărului sunt favorabile molidului, astfel: amplasare 
în zona Carpaţilor de Curbură, etajul amestecurilor 
de răşinoase cu fag, în optimul ecologic al molidului, 
la altitudinea de 780 m (coordonate geografice: 45o57' 
latitudine nordică, respectiv 26o27' longitudine estică). 
Staţiunea este de bonitate superioară (3.3.2.2.: Montan 
de amestecuri Bs, districambosoluri edafic mari cu 
Asperula - Dentaria ± acidofile - Dănescu et al 2010), solul 
de tip districambosol tipic, iar forma de relief este platou. 
Experimentul Lepşa - Valea Mărului se încadrează în 
regiunea de proveniență B220 - Carpații de curbură 
(clina exterioară), păduri de amestec de fag cu rășinoase 
(Pârnuță et al 2010). Temperatura medie anuală este de 
6,4ºC, iar cantitatea de precipitaţii ce cad anual în zona 
respectivă este, în medie de 815 mm (Budeanu et al 2019).
La 23 de ani de la instalarea culturii s-au măsurat 

principalele caractere de creştere (diametrul la 1,30 
m, înălţimea arborilor, diametrul coroanei şi grosimea 
ramurilor), s-au numărat ramurile din verticil (cel mai 
apropiat de înălţimea de 2,2 m) şi s-a stabilit procentul 
de supravieţuire pentru fiecare combinaţie.
Prelucrarea statistică a datelor s-a realizat folosind 
modelul dialel modificat al lui Griffing (1956), metoda 3, 
modelul 1 (Nduwumuremyi et al 2013). Estimarea vigorii 
hibride s-a calculat în funcţie de media părinţilor, astfel:

unde H reprezintă media hibridului iar MP reprezintă 
media părinţilor.

3. Rezultate obținute
Procentul de supravieţuire: investigaţiile derulate în 
primăvara anului 2019 au stabilit un procent mediu 
de supravieţuire al hibrizilor din cultura comparativă 
Lepșa - Valea Mărului de 95%, cel mai bun rezultat fiind 
înregistrat de hibrizii N x P şi N x N (98%), urmaţi de 
P x N (96%). Valoarea consemnată pentru hibrizii cu 
ambii părinţi pendula (P x P), chiar dacă este cea mai 
redusă, 90%, este totuși una remarcabilă. Procentul de 
supraviețuire al consangvinilor a fost de 70% la forma 
pendula, respectiv de 83% la pyramidalis, valori mult mai 
ridicate decât în celelalte experimente din aceeaşi serie 
(Budeanu et al 2019).
Caractere cantitative: în cultura comparativă Lepșa - 
Valea Mărului valoarea medie pentru diametrul la 1,30 m 
a fost de 18 cm iar dintre hibrizi s-au remarcat cei ce se 
raportează integral la forma pendula, media combinaţiei 
P x P fiind superioară cu 10% valorii obţinute de către 
hibrizii N x N. S-au evidenţiat în mod deosebit trei 
combinaţii cu mamă P6, 6x40 (20,5 cm), 6x7 (20,3 cm) 
şi 6x1 (20,0 cm), ce manifestă un pronunţat heterozis 
somatic. Dacă consangvinii P x P (reprezentați de 
toate combinațiile: 1x1, 6x6, 7x7) s-au situat cu 39% 
sub media culturii, consangvinii N x N (reprezentați 
de combinațiile 40x40 și 41x41) au coborât cu 38% sub 
media experimentului (Fig. 1).

Fig. 1. Valorile medii pentru diametrul la 1,30 m la nivel de 
combinaţii dialele şi consangvini (P= pendula, N= normal, Cons.= 

consangvini)

Pentru înălţimea arborilor (media = 13,4 m) s-au 
remarcat arborii ce se raportează la forma normală de 
coroană, în special hibrizii N x N (14,1 m), urmați de 
N x P. Dintre combinaţiile dialele s-au remarcat 41x40 
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(14,7 m), 1x40 (14,5 m), iar pe locurile 3-4 s-au clasat 
factorialele reciproce 6x40 şi 40x6 (14,4 m, respectiv 14,3 
m). Consangvinii pendula şi pyramidalis au înregistrat 
înălţimi medii inferioare cu 35%, respectiv 32%, mediei 
experimentului.
Consangvinii se separă clar de restul grupurilor de 
combinaţii conform analizei Cluster (Fig. 2) pentru 
diametrul la 1,30 m şi înălţimea arborilor. De asemenea, 
grupurile P x P se separă clar de N x N, în timp ce 
combinaţiile dialele factoriale (P x N, N x P) nu se 
separă între ele. Estimarea vigorii hibride (He) la nivelul 
combinaţiilor dialele (Tab. 1) s-a realizat fără a lua în 
calcul consangvinii.

Fig. 2. Gruparea hibrizilor din testul Lepşa în funcţie de diametru 
şi înălţime (consangvini, PxP, PxN, NxP, NxN)

Tab. 1. Estimarea vigorii hibride (He) la nivelul combinaţiilor dialele

Factori D
(cm)

H
(m)

Dc
(m)

Gr
(mm)

Combinația P x P
Media P x P 19,2 13,08 3,13 22,55

Mame pendula 18,75 13,38 3,17 21,58
Tați pendula 18,88 13,46 3,09 21,87

Media Mame-Tați 18,81 13,42 3,13 21,72
He 2,1 -2,5 0,0 3,8

Combinația P x N
Media P x N 18,55 13,58 3,20 20,93

Mame pendula 18,75 13,38 3,17 21,58
Tați pyramidalis 18,07 13,77 3,16 20,68
Media Mame-Tați 18,41 13,57 3,17 21,13

He 0,8 0,02 1,0 -0,9
Combinația N x P

Media N x P 18,66 13,71 3,05 21,42
Mame pyramidalis 18,20 13,85 3,07 20,97

Tați pendula 18,88 13,46 3,09 21,87
Media Mame-Tați 18,54 13,65 3,08 21,42

He 0,7 0,4 -1,0 0,0
Combinația N x N

Media N x N 17,51 14,06 3,1 20,31
Mame pyramidalis 18,20 13,85 3,07 20,97

Tați pyramidalis 18,07 13,77 3,16 20,68
Media Mame-Tați 18,14 13,81 3,12 20,83

He -3,5 1,8 -0,6 -2,5

D: diametrul la 1,30 m; H: înălțimea arborilor; Dc: 
diametrul coroanei; Gr: grosimea ramurilor; He s-a 

calculat folosind formula prezentată în metodologie.
Pentru diametrul coroanei, molidul cu coroană îngustă 
prezintă valori identice celor înregistrate de molidul 
cu coroană normală, valoarea medie a tuturor 
combinaţiilor fiind de 3,1 m. Totuşi, chiar dacă valorile 
pentru diametrul coroanei sunt practic egale între cele 
două forme de coroane, există hibrizi pendula ce pot fi 
selecționați, dintre primii 25 arbori (cu cele mai reduse 
coroane, 1,8-2,2 m), 13 au cel puţin apartenenţă maternă 
la forma pendula.
Pentru grosimea ramurilor s-a constatat superioritatea 
(ramuri mai subțiri) combinațiilor ce se raportează 
integral la molidul cu coroană normală (N x N), 
comparativ cu hibrizii ce aparțin integral formei pendula 
(P x P), diferenţele fiind statistic semnificative. Cu toate 
acestea, cele mai subţiri ramuri prezintă combinaţia 
cu mamă pendula, 1x40 (18 mm). Fineţea ramurilor, 
definită prin proporţia grosimii ramurilor din diametrul 
arborelui măsurat imediat sub verticilul analizat, indică 
favorabilitatea arborilor ce se raportează la forma 
pendula comparativ cu cei ce aparțin formei pyramidalis. 
În procesul de selecţie, acest ultim parametru poate fi 
mai util decât grosimea ramurilor întrucât este important 
ca arborii viguroşi să prezinte ramuri cât mai subţiri.
Combinaţiile având drept părinți arbori pendula (P x P) 
prezintă valori inferioare (favorabile) pentru numărul 
de ramuri în verticil, comparativ cu exemplarele ce se 
raportează la forma de coroană piramidală şi largă (N 
x P, N x N), iar diferenţele sunt semnificative din punct 
de vedere statistic (p < 0.05). Dintre combinaţiile dialele 
s-au remarcat hibrizii 7x6 (6,7 ramuri) ce prezintă o 
valoare medie inferioară cu 16% mediei experimentului.
Estimarea vigorii hibride (Heterozis)
În testul Lepşa - Valea Mărului, combinaţiile având ambii 
părinţi pendula, P x P, prezintă heterozis pozitiv pentru 
diametrul la 1,30 m (favorabil) şi grosimea ramurilor 
(nefavorabil, întrucât ramurile trebuie să fie cât mai 
subţiri pentru o rezistenţă sporită şi lemn de calitate 
superioară), în timp ce pentru înălţimea arborilor hibrizii 
au obţinut valori inferioare mediei părinţilor (Tabelul 1). 
Hibrizii cu mamă pendula (P x N) prezintă heterozis pozitiv 
şi favorabil pentru înălţimea arborilor şi diametrul la 
1,30 m, negativ dar favorabil pentru grosimea ramurilor 
şi, în mod surprinzător, heterozis pozitiv (nefavorabil) 
pentru diametrul coroanei. Hibrizii cu tată pendula (N x 
P) prezintă valori favorabile ale heterozigoţiei aşteptate 
(He) pentru toate caracterele analizate. Combinaţiile 
având ambii părinţi cu apartenenţă la forma clasică de 
coroană de molid, N x N, prezintă heterozis pozitiv şi 
favorabil pentru înălţimea arborilor, în timp ce, pentru 
celelalte trei caractere, heterozigoţii au obţinut rezultate 
inferioare mediei părinţilor, valori favorabile pentru 
grosimea ramurilor şi diametrul coroanei (Tab. 1).

4. Discuții
În România, în ultimii 30 de ani s-a consemnat o creştere 
alarmantă a frecvenței doborâturilor de vânt în arboretele 
pure de molid (Ichim 1993, Barbu 2004). De aceea, 
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identificarea și promovarea în lucrările de împădurire 
a unor varietăţi sau forme intraspecifice ale molidului 
ce manifestă o rezistență sporită la acțiunea factorilor 
abiotici vătămători (vânt, zăpadă) reprezintă principala 
provocare pentru specialiştii din domeniul ameliorării 
arborilor (Popescu et al 2015). Această acţiune trebuie 
derulată concomitent cu promovarea amestecurilor 
de specii (molid, brad, fag) în locul arboretelor pure 
de molid, identificarea schemei optime de plantare şi 
conducerea corespunzătoare a arboretelor, respectiv 
efectuarea la timp a tuturor lucrărilor de îngrijire (Routa 
et al 2013, Pyörälä et al 2014, Kilpeläinen et al 2016).
Dacă hibrizii cu ambii părinţi pendula (P x P) s-au 
remarcat în privinţa diametrului la 1,30, comparativ 
cu cei ce aparţin integral varietăţii pyramidalis (N x N), 
aceştia din urmă au fost superiori în privinţa înălțimilor 
arborilor. Acest fapt indică un plus de stabilitate al 
arborilor pendula întrucât un diametru mai mare duce la 
reducerea indicelui de zvelteţe (Iz = înălţimea arborilor/ 
diametrul la 1,30 m), un indicator foarte important 
pentru stabilitatea pădurilor de molid (Wang et al 1998, 
Fahlvik and Nyström 2006, Egbäck et al 2018).
Superioritatea ideotipului de molid pendula în privinţa 
rezistenţei la vânt şi zăpadă, precum şi în privinţa 
calităţii lemnului este întărită şi de rezultatele obţinute 
pentru numărul de ramuri în verticil şi fineţea ramurilor. 
Valorile reduse ale acestor caractere asigură creşterea 
rezistenţei molidişurilor (la vânt şi zăpadă), precum şi 
o calitate superioară a lemnului datorită numărului mai 
mic de noduri şi a dimensiunilor reduse ale acestora 
(Mäkinen and Hein 2006, Moberg 2006, Kantola et al 
2007, Barszcz et al 2010).
Hibrizii având cel puţin un părinte pendula au prezentat 
heterozis pozitiv pentru diametrul la 1,30 m în timp ce 
pentru înălţimea arborilor vigoarea hibridă a fost mult 
mai mare la descendenţii având ambii părinţi pyramidalis 
sau cel puţin componenta maternă aparţinând formei 
normale de coroană de molid. Dacă selecţia se va 
practica în favoarea hibrizilor pendula, caracterul de 
creştere indicat este diametrul la 1,30 m, fapt ce asigură 
şi creşterea rezistenţei pădurilor.
Se impune investigarea particularităților molidului 
pendula din Carpații României, inclusiv cu ajutorul 
markerilor ADN, întrucât se constată o întârziere a 
evidenţierii clare a caracterului coroană îngustă, vizibil în 
Finlanda încă de la vârsta de 6 ani (Karki 1985, Pulkkinen 
and Pöykkö 1990, Pöykkö 1993, Zubizarreta Gerendiain 
et al 2009).

5. Concluzii
Hibrizii ce se raportează integral (P x P) sau doar matern 
(P x N) la molidul cu coroană îngustă (pendula) au 
prezentat stabilitate superioară faţă de molidul comun 
(pyramidalis) prin: diametre mai mari dar înălţimi mai 
mici, ceea ce asigură un indice de zvelteţe mai redus; 
număr mai redus de ramuri în verticil iar acestea sunt 
mai fine (raportate la grosimea trunchiului), fapt ce 
reduce cantitatea de zăpadă din coronament evitându-se 
rupturile produse de zăpadă.

Hibrizii obţinuţi din părinţi pendula au înregistrat 
heterozis pozitiv pentru diametrul la 1,30 m, fapt ce 
recomandă utilizarea acestui caracter în selecţie.
Consangvinii pendula şi pyramidalis au înregistrat valori 
medii inferioare cu 32-39% pentru diametrul la 1,30 m 
şi înălţimea arborilor, faţă de media experimentului, în 
timp ce procentul de supravieţuire a fost mai mic decât 
media cu 24% la pendula şi cu 13% la pyramidalis.
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Abstract
Heterozygosity vs. inbreeding in Lepsa - Valea Marului full sib comparative trial of Norway spruce
The objective of the present research consisted in the comparative analysis of the growth performances and the 
survival rate for the hybrids obtained by controlled pollination, in a complete dialel and factorial dialel mating 
design, of Norway spruce trees with narrow crown (pendula form) and pyramidal crown (pyramidalis variety, the 
classic form), in the Lepsa - Valea Marului experiment, at 23 years after plantation time. The results obtained by 
consanguineous and heterozygotes were compared with the average values of the form / variety from which they 
derived. Hybrids that relate integrally (P x P) or only maternal (P x N) to the narrow-crown spruce (pendula) have 
higher stability than the common spruce (pyramidalis), by: larger diameters but smaller heights, which ensures 
lower slenderness index; fewer number of branches in the whorl and they are thinner (relative to the trunk 
diameter), which reduces the amount of snow in the crown canopy, avoiding the breaks caused by snow. The 
hybrids obtained from the pendula parents recorded positive heterozygosity for the breast height diameter, which 
recommends the use of this trait in the selection strategy. The pendula and pyramidalis consanguineous recorded 
average values lower with 32-39% for the breast height diameter and trees height, compared to the trial average, 
while the survival rate was lower than the average with 24% for the pendula and with 13 % for the pyramidalis trees.
Keywords: biodiversity, Carpathian forests, comparative trials, ex situ conservation, ideotype trees, Picea abies, 
seed orchard.
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Structura arboretelor cvasivirgine din 
Masivul Penteleu în raport cu volumul 

arborilor componenți

Valentin CRISTEA, Ovidiu BADEA

1. Introducere
Având în vedere valoarea lor remarcabilă pentru 
patrimoniul natural românesc, pădurile cu structură 
semi – naturală (cvasivirgine) reprezintă un subiect tratat 
din ce în ce mai intens în țara noastră, cărora li se acordă 
din ce în ce mai multă atenție cu scopul de a găsi cele mai 
bune mijloace de a ocroti aceste ecosisteme rare. Pădurile 
cvasivirgine cu un grad ridicat de naturalitate, reprezintă 
un inestimabil ,,izvor” de informații științifice privind 
elementele structurale și funcționarea ecosistemelor 
forestiere (Turcu 2012). Aceste laboratoare naturale de 
cercetare in situ pot sta la baza elaborării unor modele 
structurale specifice gospodăririi durabile a pădurii 
cultivate (Florescu et al 2002). Neglijând nenumăratele 
particularități ecologice, social-culturale pe care le dețin 
aceste păduri, acțiunile antropice imprudente produse 
în trecut au condus la reducerea drastică a biodiversității, 
stabilității și diminuarea suprafețelor ocupate cu 
ecosisteme forestiere naturale ecologic (Giurgiu 2001). 
Principalii factori care au condus la dispariția sau 
destructurarea pădurilor virgine/cvasivirgine sunt: 
defrișările masive practicate de-a lungul timpului pentru 
dezvoltarea sistemului agricol, adoptarea unor prevederi 
amenajistice necorespunzătoare, exploatările forestiere 
excesive, de 3-5 ori mai mari decât posibilitatea adoptată, 
efectuate în pădurile seculare, în primele decenii ale 
perioadei de după cel de-al doilea război mondial, 
aplicarea în trecut și chiar și în prezent a unor tratamente 
silviculturale extensive cu perioadă scurtă de regenerare, 
adoptarea în trecut a unui cadru legislativ, ce a permis 
gospodărirea defectuoasă a acestor tipuri de arborete 
(Giurgiu 2012). În ciuda faptului că, în urma practicării 
exploatărilor forestiere excesive, suprafața ocupată de 
aceste păduri valoroase s-a micșorat considerabil, țara 
noastră deține circa două treimi din totalul pădurilor 
virgine/cvasivirgine ale Europei – excepție făcând 
Rusia (Reininger 1997, Giurgiu 2013). Conservarea și 
ocrotirea acestor păduri excepționale s-a realizat în 
România cu deosebite și nenumărate stăruințe ale 
cercetătorilor silvicultori români (Alexandru Borza, 

Petre Antonescu, Emil Pop și I. Popescu Zeletin) care, 
prin măsurile propuse și aplicate au scăzut considerabil 
ritmul destructurării și desființării pădurilor virgine/
cvasivirgine ale țării (Chivulescu 2017, Giurgiu 2012). 
Prezentul studiu se concentrează pe caracterizarea 
arboretelor reprezentative, cu structură semi-naturală 
din Masivul Penteleu (grupa Carpaților de Curbură), în 
raport cu volumul arborilor componenți.

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare

Fig. 1. Localizarea suprafețelor de cercetare în Situl ROSCI0190 
Penteleu (Natura Management, 2011)

Cercetările s-au efectuat în 4 suprafețe de cercetare 
permanente (SCP Viforâta 1, SCP Viforâta 2, SCP 7 
Izvoare și SCP Bălescu), amplasate în zone reprezentative 
pentru pădurile cu structură semi – naturală, acestea 

B I O M E T R I E
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îndeplinind criterii de selecție și identificare special 
prevăzute (Frelich 2003, OM 3397/2012 privind stabilirea 
criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor 
virgine și cvasivirgine). Din punct de vedere geografic 
arboretele sunt situate în nord-vestul județului Buzău, 
sunt administrate de către Ocolul Silvic Penteleu, se află 
în proprietatea Academiei Române și fac parte din Situl 
ROSCI0190 Penteleu (Fig. 1).
Obiectivul specific al cercetărilor îl constituie analiza 
structurală a unor noi suprafețe de pădure, cu grad 
ridicat de naturalitate, în vederea dezvoltării, prin 
fundamente științifice, a bazei de date referitoare la acest 
inestimabil patrimoniu, la nivel național și european. În 
cadrul arboretelor cercetate s-au delimitat suprafețe de 
cercetare permanentă de 1 ha, de formă pătrată (100x100 
m). În fiecare SCP s-a măsurat diametrul de bază mai 
mare de 80 mm al tuturor arborilor componenți precum 
și înălțimile lor. Volumul fiecărui arbore din suprafețele 
de cercetare s-a obținut cu ajutorul metodei ecuației de 
regresie dublu logaritmice (Giurgiu 2004), ce se bazează 
pe obținerea curbei înălțimilor în funcție de diametru. 
Volumul unui arbore (v) a rezultat din ecuația dublu 
logaritmică de forma:

logv = a0 + a1logd + a2log2d + a3logh + a4log2h
unde:
a0, a1, a2, a3, a4, sunt coeficienții de regresie specifici 
fiecărei specii (Giurgiu 2004);
d: diametrul arborelui;
h: înălțimea arborelui, obținută în urma aplicării 
ecuației de regresie a înălțimilor în funcție de diametru.

Prelucrările statistice efectuate pentru analiza 
structurii arboretelor cvasivirgine cercetate în raport 
cu volumul arborilor, s-au realizat apelând la aplicații 
informatice specifice (EasyFit, IBM SPSS Statistics, 
Microsoft Excel). Pentru compararea distribuțiilor 
teoretice cu cele experimentale s-au folosit funcții 
statistice precum Frechet 3p, Gamma, Weibull, Weibull 
3p, Exponențială, Levy 2p, Log Logistic 3p și Dagum 
4p. Analiza semnificației diferențelor rezultate dintre 
distribuțiile experimentale și distribuțiile teoretice s-a 
efectuat folosind testele statistice Kolmogorov – Smirnov 
(Stephens 1979), Anderson – Darling (Anderson and 
Darling, 1954) și criteriul χ2.

3. Rezultate și discuții
3.1. Volumul arborilor din cadrul suprafețelor de 
cercetare permanentă
Volumul total (la hectar) s-a determinat automat, prin 
cumularea volumelor tuturor arborilor inventariați din 
cadrul suprafețelor de cercetare permanente (tabelul 1), 
valorile obținute fiind caracteristice arboretelor semi – 
naturale din lanțul muntos Carpații de Est (Keeton et al 
2010). Volumul este direct influențat de specie, înălțime, 
diametru de bază precum și de condițiile staționale 
(Curcovic et al 2013).

Tab. 1. Volumul la ha (m3) determinat în cadrul suprafețelor de 
cercetare permanente

SCP Număr de arbori
(la hectar)

Volumul total
(la hectar) (m3)

Viforâta 1 612 1133,34
Viforâta 2 749 785,44
7 Izvoare 522 910,25
Bălescu 486 615,13

3.2.Distribuția arborilor în raport cu volumul acestora
Volumele determinate cu ajutorul ecuației de regresie 
a volumelor (Giurgiu et al 2004), au fost repartizate pe 
categorii de volume (mărimea categoriei de 0,5 m3), în 
scopul ușurării calculelor (Fig. 2).

Fig. 2. Distribuția arborilor pe clase de volume
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Pentru ajustarea distribuțiilor experimentale pe clase 
de volume s-au utilizat funcții teoretice precum Frechet 
3p, Gamma, Weibull, Weibull 3p, Exponențială, Levy 2p, 
Log Logistic 3p și Dagum 4p, funcții care arată gradul de 
structurare a arboretelor studiate în raport cu aceste legi 
teoretice (fig. 3). Pentru a determina modelul teoretic pe 

care îl urmează distribuțiile experimentale ale arborilor 
în raport cu volumul acestora, s-a apelat la testele 
de verificare a semnificației Kolmogorov-Smirnov, 
Anderson-Darling și criteriul χ2 (tab. 2) cu probabilitatea 
de 95%.

Fig. 3. Ajustarea distribuțiilor experimentale cu cele teoretice ale volumului folosind funcțiile teoretice specifice

Tab. 2. Principalii indicatori ai distribuţiilor teoretice

SCP Distribuția
Kolmogorov Smirmov Test (KS) Anderson Darling Test (AD) Criteriul χ2 (χ2)

Valori 
experimentale

Valori 
teoretice

Valori 
experimentale

Valori 
teoretice Valori experimentale Valori 

teoretice

Viforâta 1

Weibull 3p 0,168 0,208 67,922 2,501 60,841 16,92
Weibull 0,254 0,208 84,723 2,501 78,82 16,92
Gamma 0,351 0,208 69,486 2,501 99,25 16,92

Exponențială 0,296 0,208 96,207 2,501 387,40 16,92

Viforâta 2
Dagum 4p 0,037 0,049 2,540 2,501 15,48 16,92
Frechet 3p 0,045 0,049 2,543 2,501 10,40 16,92

Levy 2p 0,066 0,049 3,189 2,501 5,44 16,92

7 Izvoare

Weibull 3P 0,368 0,246 29,297 2,501 80,149 16,92
Weibull 0,202 0,246 55,459 2,501 71,903 16,92
Gamma 0,240 0,246 49,429 2,501 99,996 16,92

Exponențială 0,219 0,246 45,137 2,501 170,80 16,92

Bălescu
Weibull 3p 0,065 0,062 7,852 2,501 - -
Dagum 4p 0,070 0,062 8,535 2,501 - -

Log Logistic 3p 0,072 0,062 5,327 2,501 35,37 15,51

Valorile testului de conformitate K-S, a arătat că în 
cazul SCP Penteleu Viforâta 1 distribuția experimentală 
urmează legea distribuției teoretice Weibull 3p, în cazul 
SCP Penteleu Viforâta 2 urmează legile distribuțiilor 
teoretice Dagum 4p și Frechet 3p iar în cazul SCP 
Penteleu 7 Izvoare urmează legile distribuțiilor Gamma, 
Exponențială și Weibull cu 2 parametrii. Utilizând 
testul A-D, în cazul tuturor suprafețelor s-au înregistrat 
diferențe semnificative. Folosind criteriul χ2 doar în 
cazul SCP Penteleu Viforâta 2 distribuția experimentală 
urmează legile distribuțiilor teoretice Dagum 4p, 

Frechet 3p și Levy 2p. De asemenea în cazul celorlalte 
suprafețe s-au înregistrat diferențe semnificative. În 
cazul SCP Penteleu Bălescu utilizând toate cele trei teste 
s-au înregistrat diferențe semnificative între valorile 
teoretice și cele experimentale (tab. 2).

3.2.Curba volumelor. Relația volum - diametru
Volumul arborelui este direct influențat de specie, 
înălțime, diametru și condiții staționale. Așadar în 
cadrul suprafețelor cercetate, există o puternică relație 
între diametru și volum (tab. 3).
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Tab. 3. Legătura corelativă dintre diametru și volum în arboretele cercetate

SCP Specia
Coeficient
corelație

r

Raport
corelație

R2

Viforâta 1
Fag 0,924 0,854

Brad 0,910 0,828

Viforâta 2
Fag 0,903 0,900

Brad 0,945 0,855

7 Izvoare
Fag 0,933 0,869

Brad 0,915 0,836
Molid 0,922 0,849

Bălescu
Fag 0,923 0,881

Molid 0,947 0,868

Fig. 4. Volumul în raport cu diametrul arborilor

Curba volumelor este de tipul exponențial (Fig. 4), extrem 
de prelungită, ea fiind calculată cu ajutorul relației log v 

= b0+b1logd+b2log2d (Giurgiu 1979). Calculul coeficienților 
din cadrul acestei ecuații (tab. 4) s-a efectuat utilizând 
aplicații statistico-matematice performante (IBM SPSS).
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Tab. 4. Coeficienții de regresie ai curbei volumelor

SCP Specia b0 b1 b2

Viforâta 1
Fag -1,794 0,190 0,677

Brad -3,973 3,045 -0,257

Viforâta 2
Fag -1,883 0,156 0,708

Brad -5,967 5,216 -0,856

7 Izvoare
Fag -3,571 2,252 0,091

Brad -3,407 2,405 -0,071
Molid -7,318 7,214 -1,547

Bălescu
Fag -3,996 2,884 -0,159

Molid -5,907 5,161 -0,858

4. Concluzii
Din punct de vedere statistic, suprafețele de cercetare 
selectate și amplasate în vederea desfășurării cercetărilor 
s-au dovedit a fi relevante, reprezentative sub raportul 
numărului mare de observații (de la 486 arbori în SCP 
Penteleu Bălescu la 749 arbori în SCP Penteleu Viforâta 
2). Distribuția arborilor în raport cu volumul lor se 
caracterizează printr-o concentrare de arbori în clasele 
de volume inferioare și un număr scăzut de arbori groși, 
cu volume mari, generând o curbă de tip exponențial, 
prelungită, evidențiindu-se legătura foarte strânsă dintre 
diametru și volum (r = 0,90-0,95) specifică arboretelor 
bine structurate, caracterizate printr-o mare diversitate 
și stabilitate, cum sunt cele cu structură seminaturală. 
În cadrul ecosistemelor studiate valorile volumului 
sunt relativ mari atât la nivel de arbore, cât și la nivel de 
arboret, față de cele înregistrate în arborete grădinărite. 
Arboretele cvasivirgine prezintă o structură atât de 
complexă, încât se pot demara o multitudine de cercetări 
structurale în cadrul acestora. De aceea, este imperios 
necesar să se impună, prin respectarea cadrului legislativ 
actual, conservarea și protejarea strictă a acestor tipuri 
de păduri, împotriva acțiunilor antropice, directe sau 
indirecte, al căror efect ar duce la dispariția lor.
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Abstract
Structure of quasi-virgin stands from Penteleu Massif in relation to component trees volume
The purpose of the research was accumulation of new knowledge regarding the way of organization and 
functioning of semi-natural forests from Romanian Carpathians, with special reference to Penteleu Massif, 
in order to protect and conserve them. The research objectives were achieved and they mainly referred to the 
analyze the structure of semi-natural stands from Penteleu Massif in relation to component trees volume. To 
study and understand the structure of primeval forest, four permanent one-hectare research plots were installed 
in the Penteleu Mountains, part of Buzau Mountains. The obtained scientific results showed that studied forests 
have an optimal structural diversity, assuring them a high stability and multifunctionality.
Keywords: quasi-virgin forests, multifunctionality, optimal structural diversity, stability.
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1. Introducere
Molidul este unul dintre cele mai importante conifere 
europene, din punct de vedere comercial, fiind o specie 
polivalentă deoarece lemnul este utilizat pentru o 
gamă largă de utilități, cum ar fi produse de tâmplărie, 
mobilier, compozite și furnir. Cu toate acestea, produse 
cu cel mai mare impact economic sunt cele din lemn 
masiv și produse pentru celuloză și hârtie (Hannrup et 
al 2004).
Termenul „calitate a lemnului” este de obicei utilizat 
pentru a exprima o singură proprietate, mai degrabă 
decât o utilizare finală specifică. Prin urmare, ar 
trebui să existe criterii de selecție pentru calitatea 
lemnului definită ca variabile cheie pentru performanța 
produsului cu respectarea adecvării pentru utilizări 
finale. Cu toate acestea, molidul este utilizat în scopuri 
foarte diferite pentru produse compozite, lemnărie, 
mobilier, tâmplărie, cherestea structurală și, uneori 
instrumente muzicale (Collardet & Besset, 1988).
În pădurile de molid din Europa, cele mai mari 
pagube produse arborilor sunt produse de ciupercile 
Heterobasidium annosus s.l. (putregaiul de rădăcină) și 
Stereum sanguinolentum (putregaiul tulpinii, după ce în 
prealabil arborii au fost răniți sau vătămați de cervide) 
(Nilsson et al 2002, Thor et al 2006, Simionescu et al 
2012). Acestea joacă un rol important în ecosistemele 
forestiere de molid atât prin răspândire cât și prin 
efectele asupra calității lemnului (Vasiliauskas 1989, 
Vlad & Sidor 2011, Poljanec & Kadunc 2013). Cercetările 
anterioare efectuate în arboretele de molid au subliniat 
prejudiciile aduse volumului de lemn, printr-o reducere 
calitativă, ca urmare a degradării tulpinilor (Čermák & 
Strejček, 2007). În câțiva ani, lungimea lemnului afectat 
de putregaiul de tulpină poate ajunge la câțiva metri 
(Čermák et al 2004).
Metoda care presupune rezistența la foraj este 
clasificată ca o metodă nedistructivă pentru măsurarea 
densității lemnului, precum și diagnosticarea stării 
interne și detectarea defectelor (Isik & Li 2003, Lin 
et al 2006, Kahl et al 2009, Vlad et al 2018). Testele 

nedistructive și aproape nedistructive includ cercetări 
privind: identificarea proprietăților mecanice și fizice 
a lemnului, identificarea defectelor și întreruperilor 
materialelor, măsurarea dimensiunilor geometrice ale 
construirii structurilor fără a interfera cu continuitatea 
acestora, structura sau influențarea proprietăților lor 
funcționale (Larsson et al 2004, Gao et al 2017, Allison & 
Wang, 2015). Caracteristicile metodei sunt: mobilitatea, 
posibilitatea de testare într-o varietate de condiții de 
câmp și atmosferice și multe altele costuri mai mici în 
comparație cu abordări mai tradiționale, care sunt o 
funcție a tipului de echipament de măsurare utilizat și 
analizele efectuate (Ouis 2013, Nowak et al 2016).
Practica silvică are nevoie permanent de evaluări 
privind proprietățile mecanice ale lemnului arborilor 
pe picior (degradarea și calitatea). Stabilirea prezenței 
putregaiului la arborii în picioare, concomitent cu 
reliefarea profilului de rezistență, poate fi făcută cu 
ajutorul instrumentului Resistograph (Ceraldi et al 
2001, Ross et al 2015). Rezistența la micro-foraj măsoară 
cuplul de rezistență relativă a lemnului, folosind un 
burghiu ca un ac rotativ cu diametrul vârfului de 3 
mm, diametrul de 1,5 mm. Detectarea eventualelor 
degradării ale lemnului se face la o viteză constantă. 
Schimbările de rezistență la lemn sunt afișate pe un 
grafic ca modificări de amplitudine. Zonele cu rezistență 
scăzută prelungită indică degradare, cavități sau fisuri. 
Deoarece necesită foraj în arbore, acest test este luat 
în considerare ca fiind minimal invaziv (Mattheck et al 
1997).
Cercetări privind proprietățile mecanice ale lemnului 
pe picior au arătat că metoda dă rezultate foarte bune 
în evidențierea și cuantificarea suprafeței ocupate de 
putregai de rădăcină sau de trunchi (Wang & Lin 2001, 
Wang et al 2003, 2004).
Ca urmare, în prezentul articol au fost abordate aspecte 
specifice de cercetare referitoare la: (i) elemente 
specifice rezistenței la micro-foraj ale lemnului cu 
putregai la arborii de molid pe picior; (ii) modelarea 
rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai la 
arborii de molid pe picior.

B I O M E T R I E
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2. Material și metoda de cercetare
2.1 Material de cercetare
Cercetările s-au desfășurat în șase suprafețe 
experimentale permanente, într-o zonă reprezentativă 
din punct de vedere al acțiunii factorilor biotici asupra 
calității lemnului (putregai de rădăcină și putregai de 
tulpină) (Ichim 1993, Grudnicki 2008, Simionescu et al 
2012). Arboretele cercetate au vârsta cuprinsă între 65 și 
85 de ani. Panta terenului este cuprinsă între 5° și 15°. 
Arboretele cercetate sunt încadrate 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 şi fag cu floră de 
mull din nordul țării” (1312). Arboretele sunt încadrate 
în clasa a 2-a de producție (productivitate superioară). 
Pentru evaluarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai la arborii de molid pe picior au fost investigați 
un număr de 66 arbori.

2.2. Metoda de cercetare
Pentru atingerea obiectivelor propuse în acest studiu, 
s-au utilizat metode specifice în cadrul lucrărilor de 
teren și de birou efectuate.
Rezistența la micro-foraj a secțiunilor transversale 
ale arborilor cu putregai (de rădăcină și de trunchi) 
s-a măsurat cu ajutorul aparatului Resistograph IML 
RESI F500-S (Instrumenta Mechanik Labor System 
GmbH Großer Stadtacker 2, 69168, Wiesloch, Germany). 
Acesta este echipat cu un dispozitiv de micro-foraj care 
folosește un burghiu cu diametrul de 3 mm și lungimea 
de 50 cm. Viteza de pătrundere se adaptează automat 
la caracteristicile lemnului (Rinn et al 1996, 2012). 
Rezoluția spațială cu care este înregistrată rezistența 
la micro-foraj are valoarea de 0,01 mm. Dispozitivul 
electronic de stocare a datelor al aparatului a fost 
folosit pentru salvarea datelor primare (măsurătorile). 
Pentru fiecare arbore cu putregai (de rădăcină sau de 
tulpină) înălțimea de măsurare a rezistenței la micro-
foraj a fost de 1,30 m. Pentru arborii afectați de cervide, 
măsurătorile s-au făcut, în zona opusă rănii, deoarece în 
zona apropiată acesteia sunt deformări ale trunchiului 
arborelui, ce pot genera erori. La arborii identificați ca 
având putregai de rădăcină măsurătoarea s-a făcut în 
amonte.
Rezistența la micro-foraj a fost calculată ca o medie 
ponderată, luând în calcul valoarea rezistenței la 
micro-foraj indicată de aparat, suprafața inelului 
anual, suprafața totală luată în calcul, corespunzătoare 
diametrului inelului considerat și numărul de inele, cu o 
grosime a inelului prag ce a fost stabilită la 1/2 mm (Kahl 
et al 2009).
Pentru studierea elementelor specifice rezistenței 
la micro-foraj ale lemnului cu putregai la arborii de 
molid pe picior, au fost folosite statisticile de bază ale 
distribuțiilor (minim, medie, maxim, abaterea standard, 
asimetria sau excesul).
Analizele statistice au urmărit modelarea rezistenței 
la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de 
molid pe picior. Aceasta a fost pusă în evidență 

prin cuantificarea influenței unor caracteristici 
ale lemnului arborelui pe picior asupra rezistenței 
la micro-foraj. Proporția lemnului cu putregai din 
secțiunea transversală a arborelui (DR), densitatea 
lemnului cu putregai (D) la înălțimea de 1,30 m 
(DP) și diametrul la înălțimea de 1,30 m (DBH), sunt 
variabilele predictoare folosite pentru a cuantifica 
rezistența la micro-foraj a zonei din trunchiul 
arborelui analizat (D). Ca instrumente de lucru au 
fost utilizate modelele liniare/neliniare generalizate, 
folosind distribuția normală ca funcție de legătură, 
pentru a găsi variabilele independente care au 
influențat cel mai mult rezistența la micro-foraj a 
lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior. 
Pentru a compara performanța diverșilor predictori ai 
rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai, au 
fost identificate trei clase de modele reprezentând 
variabilele menționate mai sus și combinațiile acestora. 
Prima clasă de modele a fost modelele cu o singura 
caracteristică factorială care conține variabilele 
DP, D și DBH ca predictori. A doua clasă reprezintă 
combinații de DP și D, DBH și D, respectiv, DBH și DP 
ca predictori. A treia clasă reprezintă combinații de 
DP, D și DBH ca predictori. Selecția modelului s-a făcut 
folosind Akaike’s Information Criterion (AIC), unde 
cel mai bun model are cea mai mică valoare. A fost, 
de asemenea, calculat și coeficientul de determinare 
multiplu ajustat (R2

a). Modelarea a fost realizată cu 
ajutorul softului Statistica 12 (Statistica, 2300 East 14th 
Street, Tulsa, Oklahoma, 74104).

3. Rezultate și discuții
3.1. Elementele specifice rezistenței la micro-
foraj ale lemnului cu putregai la arborii de molid 
pe picior
În actualele cercetări a fost avut în vedere valorile 
corespunzătoare lemnului cu putregai total. 
Rezistența la micro-foraj a lemnului cu putregai 
la arborii de molid pe picior are o valoare medie 
de 20,1±0,75 %, pentru arboretele de molid din 
nordul Carpaților Orientali analizate. Variabilitatea 
populației, pentru lemnul cu putregai, este la limita 
dintre o variabilitate mare și una scăzută indicată 
de o valoare a coeficientului de variație = 30%. În 
cazul arboretelor de molid analizate, asimetria este 
de stânga (pozitivă). În ceea ce privește excesul, 
valoarea acestuia indică faptul că alura curbei are un 
exces negativ pentru cazul analizat. Valoarea minimă 
a rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai la 
arborii de molid pe picior este de 10,3% în timp ce 
valoarea maximă este de 35,1%.

3.2. Modelarea rezistenței la micro-foraj a 
lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior
Performanța modelelor candidate folosite pentru 
cuantificarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai la arborii de molid pe picior, folosind diferite 
caracteristici factoriale drept predictori, se prezintă în 
tabelul 1.
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Tab. 1. Performanța modelelor candidate pentru cuantificarea 
rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai folosind diferite 

caracteristici factoriale drept predictori

Nr. Clasa de 
modele

Caracteristici 
factoriale nf AIC R2

a

1 1 DBH 1 -220.3 0.002
2 1 D 1 -258.8 0.677
3 1 DP 1 -272.8 0.611
4 2 DBH, DP 2 -256.9 0.607
5 2 DBH, D 2 -272.8 0.672
6 2 DP, D 2 -282.7 0.760
7 3 DBH, D, DP 3 -280.9 0.761*

Notă: D – densitatea, DP – proporția putregaiului din secțiunea transversala a 
trunchiului la înălțimea de 1,30 m, DBH – diametrul arborelui la înălțimea de 1,30 m, 

nf – numărul de parametrii, AIC – Akaike’s Information Criterion, R2
a
 – coeficientul 

de determinare multiplu ajustat, * - cel mai bun model

Odată cu creșterea numărului de caracteristici factoriale 
luate în studiu (de la 1 la 3) valoarea AIC (Akaike’s 
Information Criterion) scade de la -220.3 (o singura 
caracteristică factorială – DBH) la -280.9 (trei caracteristici 
factoriale - DBH, D, DP). În ceea ce privește valoarea 
coeficientului de determinare multiplu ajustat (R2

a) 
acesta este cuprins între 0.002 (o singura caracteristică 
factorială – DBH) și 0.761 (trei caracteristici factoriale - 
DBH, D, DP) și crește odată cu numărul de caracteristici 
factoriale considerate (de la 1 la 3).
Modelarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai, la arborii de molid pe picior, folosind două 
caracteristici factoriale. Cercetările efectuate pană 
în prezent indică faptul că rezistența la micro-foraj 
a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior 
este influențată cu preponderență de caracteristicile 
lemnului (prezența putregaiului de rădăcină sau a 
putregaiului de trunchi). Astfel, diametrul central al 
suprafeței de bază (DBH) și densitatea lemnului cu 
putregai (D) explică 67% din variația rezistenței la 
micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe 
picior (Tab. 1, model 5). Estimările parametrilor pentru 
modelul 5 sunt prezentate în tabelul 2.
Tab. 2. Valoarea parametrilor specifici caracteristicilor factoriale 

considerate - modelul 5

Valori parametrii ± SE df Testul t Valoarea P

Termen liber 0,7939±0,2323 63 -5,68 0,00063

DBH 0,0015±0,0026 63 0,26 0,00582

D 5,9699±0,5054 63 11,29 0,00000

Valoare reziduală eroare standard = 0,2970

Notă: DBH – Diametrul măsurat la înălțimea de 1,30 m; D – densitatea lemnului cu 
putregai; df - număr grade de libertate

Modelul bazat pe cei doi predictori (DBH și D), s-a dovedit 
a fi supus legilor statisticii matematice rezultând o valoare 
specifică a Bias = 0.013496 și având o abatere redusă a 
rădăcinii medii-pătrate (RMSD = 0.033601) (Fig. 1 și 2).
Proporția putregaiului din secțiunea transversală a 
trunchiului la înălțimea de 1,30 m (DP) și densitatea 
lemnului cu putregai de trunchi (D) explică 76% din 
variația rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai 
la arborii de molid pe picior (Tab. 1, model 6). Estimările 
parametrilor pentru modelul 6 sunt prezentate în tabelul 3.

Tab. 3. Valoarea parametrilor specifici caracteristicilor factoriale 
considerate - modelul 6

Valori parametrii ± SE df Testul t Valoarea P
Termen liber 2,0193±0,3456 63 -5,68 0,00000

DP -0,0054±0,0014 63 0,27 0,00021
D 3,7586±0,7076 63 11,30 0,00000

Valoare reziduală eroare standard = 0,2706

Notă: DP – Proporția putregaiului din secțiunea transversala a trunchiului la 
înălțimea de 1,30 m; D – densitatea lemnului cu putregai; df - număr grade de 

libertate

Modelul bazat pe cei doi predictori (DP și D), s-a dovedit a 
fi supus legilor statisticii matematice rezultând o valoare 
specifică a Bias = 0.03479 și având o abatere redusă a 
rădăcinii medii-pătrate (RMSD = 0.030616) (Fig. 3 și 4).
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Fig. 1. Frecvența valorilor reziduale pentru efectele modelului 
neliniar considerat
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Fig. 2. Valori normale așteptate pentru reziduale pentru efectele 
modelului neliniar considerat

Modelarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai, la arborii de molid pe picior, folosind trei 
caracteristici factoriale. Prezentele cercetări au arătat, 
de asemenea, faptul că diametrul central al suprafeței 
de bază (DBH), densitatea lemnului cu putregai (D) și 
proporția putregaiului din secțiunea transversala a 
trunchiului la înălțimea de 1,30 m (DP), constituie cel 
mai bun model pentru cuantificarea rezistenței la micro-
foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior 
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folosind trei caracteristici factoriale, ce explică 76,1% 
din variația acesteia (Tab. 1, model 7). Cele exprimate 
mai sus indică faptul că relația dintre densitatea 
gravimetrică și rezistența la micro-foraj a lemnului este 
influențată de modificările structurii acestuia.
Când se folosesc drept covariate densitatea lemnului 
cu putregai de trunchi (D), proporția putregaiului din 
secțiunea transversală a arborelui (DP) și diametrul 
central al suprafeței de bază (DBH), acestea exercită o 
influență semnificativă asupra variabilei dependente, 
rezistența la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii 
de molid pe picior (R2

a = 0,761).
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Fig. 3. Frecvența valorilor reziduale pentru efectele modelului 
neliniar considerat
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Fig. 4. Valori normale așteptate pentru reziduale pentru efectele 
modelului neliniar considerat

Estimările parametrilor pentru modelul 7 sunt 
prezentate în tabelul 4.

Tab. 4. Valoarea parametrilor specifici caracteristicilor factoriale 
considerate - modelul 6

Valori parametrii ± SE df Testul t Valoarea P
Termen liber 1,9241±0,3453 62 -0,25 0,00000

DBH 0,0037±0,0024 62 1,07 0,01196
DP -0,0059±0,0014 62 -4,86 0,00005
D 3,7996±0,6950 62 6,34 0,00000

Valoare reziduală eroare standard = 0,2657

Notă: DBH – Diametrul măsurat la înălțimea de 1,30 m; DP – Proporția putregaiului 
din secțiunea transversala a trunchiului la înălțimea de 1,30 m; D – densitatea 

lemnului cu putregai; df - nr. grade de libertate

Modelul bazat pe cei trei predictori (DBH, DP și D), s-a 
dovedit a fi supus legilor statisticii matematice rezultând 
o valoare specifică a Bias = 0.02984 și având o abatere 
redusă a rădăcinii medii-pătrate (RMSD = 0.03006) (Fig. 
5 și 6).
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Modele pentru diverse proprietăți de bază ale lemnului 
pentru molidul și pinul din Scandinavia au fost 
propuse de mai mulți autori și fac referire în principal 
la densitatea lemnului și mai puțin la alte proprietăți 
mecanice ale acestuia. Regresiile liniare dezvoltate 
de Ericson (1960) explică densitatea de bază în lemn 
de pin și molid, folosind lățimea medie a inelului și 
temperatura medie în perioada iunie-august ca variabile 
independente. Aceste funcții analizează influența ratelor 
de creștere asupra densității de bază a lemnului. Ericson 
et al (1973) a dezvoltat regresii liniare separate pentru 
modelarea densității la trei înălțimi în tulpina unor 
pini ce au crescut în arborete virgine din Suedia. În 
aceste funcții, ca variabile explicative au fost utilizate 
diametrul și numărul inelelor anuale la înălțimea de 1.30 
m, latitudinea și altitudinea. Cu toate acestea, variația 
totală explicată au fost destul de scăzută, 22-37%, iar 
materialul eșantionat nu a inclus arborete tinere.
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O serie de modele se bazează pe analiza statistică a 
datelor observate, utilizând parametrii legați de creștere. 
Kellomäki et al (1999) a prezentat un model bazat pe 
procese care folosește distribuția spațială a procesului de 
creștere la semințiș pentru a prezice caractere precum 
densitatea de bază, rezistența la micro-foraj și volumul 
de lemn al pinului. Väisänen et al (1989) a dezvoltat 
modele pentru creșterea arborilor, structura coroanei, 
dimensiunile ramurilor și calitatea ramurilor pentru 
simularea proprietăților lemnului în diferite condiții de 
arboret și metode de gestionare.
Modelele bazate pe procese prezintă mai multe avantaje, 
mai ales când efectele anumitor tipuri de regimuri silvice, 
concurență, schimbări climatice trebuie simulate. Atunci 
când se bazează pe suficiente date de eșantion, simplitatea 
relativă a abordărilor modelului statistic este un avantaj. 
Cu toate acestea, domeniul de dezvoltare al modelelor 
aplicabile în general este considerat mult mai mare dacă 
modelele se bazează pe cunoștințe privind formarea 
lemnului (Saranpää 1999; Wilhelmsson et al 2002).
Proprietățile lemnului ale arborilor bătrâni, a celor izolați 
sau ale arborilor ce vegetează în condiții climatice sau 
edafice neobișnuite pot diferi, de cele ale arborilor din 
masiv. În majoritatea cazurilor, modelele par să urmeze 
relații liniare (Brolin et al 1995, Ståhl & Karlmats 1995).
Din punct de vedere logistic există motive întemeiate 
pentru a prezice proprietățile lemnului în pădure. 
Dacă măsurătorile proprietăților lemnului efectuate în 
fabrici, este prea târziu să redirecționeze lemnul către 
o altă întreprindere, mai potrivită, fără a suporta costuri 
suplimentare considerabile. În planificarea fluxurilor 
de lemn poate fi posibil și de dorit să se determine 
nu doar volumele de lemn, ci și volumele de lemn cu 
proprietăți fizico-mecanice prevăzute (Lindström 1996, 
Wilhelmsson et al 2002).
Modelele bazate pe date de intrare existente sau ușor de 
măsurat sunt de preferat dacă primează aspectul practic. 
Modelele ar trebui să fie proiectate pentru a oferi 
predicții generale privind densitatea de bază a lemnului, 
lemnul timpuriu, lemnul târziu, în anumite secțiuni 
arbitrare pentru specii de interes economic (Leban et al 
1997, Kellomäki et al 1999, Wilhelmsson et al 2002).

4. Concluzii
Prezentele cercetări au stabilit faptul că rezistența la 
micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid 
pe picior are o valoare medie de 20.1±0.75 %, pentru 
arboretele de molid analizate. Variabilitatea populației 
pentru lemnul cu putregai, dată de valoarea coeficientului 
de variație, este la limita dintre o variabilitate mare și 
una scăzută (30%).
Modelarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai la arborii de molid pe picior folosind două 
caracteristici factoriale, diametrul central al suprafeței 
de bază (DBH) și densitatea lemnului cu putregai (D) 
explică 67% din variația rezistenței la micro-foraj a 
lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior.
Când se iau în calcul drept caracteristici factoriale 

predictive proporția putregaiului din secțiunea 
transversala a trunchiului la înălțimea de 1,30 m (DP) și 
densitatea lemnului cu putregai de trunchi (D), modelul 
neliniar considerat explică 76% din variația rezistenței 
la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid 
pe picior.
Modelarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu 
putregai la arborii de molid pe picior folosind trei 
caracteristici factoriale, diametrul central al suprafeței 
de bază (DBH), densitatea lemnului cu putregai (D) și 
proporția putregaiului din secțiunea transversală a 
trunchiului la înălțimea de 1,30 m (DP), constituie cel 
mai bun model pentru cuantificarea rezistenței la micro-
foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior 
folosind trei caracteristici factoriale, explicând 76.1% 
din variația acesteia.

Mulțumiri
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului PN 19 
07 04 02 - Program Nucleu și proiectul POC_40_380, 
CRESFORLIFE, contract subsidiar 3.
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Abstract
Resistance to micro-drilling of wood with rot on Norway spruce standing trees
Norway spruce is one of the most important European conifers, from a commercial point of view, being a versatile 
species because the wood is used for a wide range of utilities. In Norway spruce forests of Europe, the greatest 
damages of standing trees are caused by the Heterobasidium annosus (root rot) and Stereum sanguinolentum (trunk 
rot, after the trees were previously wounded by tending operations, red deer, etc.). They play an important role in 
Norway spruce forest ecosystems both by spreading and by the effects on the quality of the wood. The research 
material consisted on six permanent experimental plots in a representative area in terms of the action of the biotic 
factors on the quality of the wood (root rot and stem rot). To evaluate the micro-drilling resistance of rotten wood 
to Norway spruce standing trees, a number of 66 trees were investigated. There were addressed research aspects 
concerning (i) specific elements to the micro-drilling resistance of wood with rot on the spruce standing trees, 
respectively (ii) modelling the resistance to micro-drilling of the wood with rot on the Norway spruce standing 
trees. The obtained results showed that the resistance to micro-drilling of the wood with rot has an average 
value of 20.1 ± 0.75%, for the Norway spruce standing trees in the North Eastern Carpathians analyzed. With the 
increase of the number of factorial characteristics studied (from 1 to 3) the value of AIC (Akaike's Information 
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Criterion) decreases from -220.3 (one factorial characteristic - DBH) to -280.9 (three factorial characteristics - 
DBH, D, DP). Regarding the value of the adjusted multiple determination coefficient (R2

a), it is between 0.002 
(one factorial characteristic - DBH) and 0.761 (three factorial characteristics - DBH, D, DP) and increases with the 
number of factorial characteristics considered (by the 1 the 3). The proportion of rot in the cross-section of the 
trunk at a height of 1.30 m (DP) and the density of wood with trunk rot (D) explains 76% of the variation in the 
micro-drilling resistance of the rotten wood to the spruce trees on the foot. When the density of wood with trunk 
rot (D), the proportion of rot in the cross-section of the tree (DP) and the diameter at breast height (DBH) are 
used as covariates, they exert a significant influence on the dependent variable, the resistance to micro-drilling 
of wood with rot on the Norway spruce standing trees on the foot (R2

a = 0.761). Forestry practice constantly 
needs assessments on the quality and mechanical properties of wood on tree stands (degradation and quality). 
Establishing the presence of rot in standing trees, while highlighting the resistance profile, presents several 
advantages, especially when studying the effects of certain types of forest regimes, competition, climate change 
on forest development.
Keywords: Norway spruce, root rot, trunk rot, micro-drilling, quality, modelling

Rezumat
Rezistența la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior
Molidul este unul dintre cele mai importante conifere europene, din punct de vedere comercial, fiind o specie 
polivalentă deoarece lemnul este utilizat pentru o gamă largă de utilități. În pădurile de molid din Europa, cele 
mai mari pagube produse arborilor sunt produse de ciupercile Heterobasidium annosus (putregaiul de rădăcină) 
și Stereum Sanguinolentum (putregaiul de trunchi, după ce în prealabil arborii au fost roși de cervide). Acestea 
joacă un rol important în ecosistemele forestiere de molid atât prin răspândire cât și prin efectele asupra 
calității lemnului. Materialul de cercetare a constat din șase suprafețe experimentale permanente într-o zonă 
reprezentativă din punct de vedere al acțiunii factorilor biotici asupra calității lemnului (putregai de rădăcină 
și putregai de tulpină). Pentru evaluarea rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe 
picior au fost investigați un număr de 66 arbori. Au fost abordate urmîtoarele aspecte de cercetare: (i) elemente 
specifice rezistenței la micro-foraj ale lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior, respectiv (ii) modelarea 
rezistenței la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior. Rezultatele obținute au arătat 
faptul că, rezistența la micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior are o valoare medie de 
20,1±0,75 %, pentru arboretele de molid din nordul Carpaților Orientali analizate. Odată cu creșterea numărului 
de caracteristici factoriale luate în studiu (de la 1 la 3) valoarea AIC (Akaike’s Information Criterion) scade de la 
-220.3 (o singura caracteristică factorială – DBH) la -280.9 (trei caracteristici factoriale - DBH, D, DP). În ceea ce 
privește valoarea coeficientului de determinare multiplu ajustat (R2

a) acesta este cuprins între 0.002 (o singura 
caracteristică factorială – DBH) și 0.761 (trei caracteristici factoriale - DBH, D, DP) și crește odată cu numărul de 
caracteristici factoriale considerate (de la 1 la 3). Proporția putregaiului din secțiunea transversala a trunchiului 
la înălțimea de 1,30 m (DP) și densitatea lemnului cu putregai de trunchi (D) explică 76% din variația rezistenței la 
micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior. Când se folosesc ca și covariate densitatea lemnului 
cu putregai de trunchi (D), proporția putregaiului din secțiunea transversală a arborelui (DP) și diametrul central 
al suprafeței de bază (DBH), acestea exercită o influență semnificativă asupra variabilei dependente, rezistența la 
micro-foraj a lemnului cu putregai la arborii de molid pe picior (R2

a = 0,761). Practica silvică are nevoie permanent 
de evaluări privind calitatea și proprietățile mecanice ale lemnului arborilor pe picior (degradarea și calitatea). 
Stabilirea prezenței putregaiului la arborii în picioare, concomitent cu reliefarea profilului de rezistență, prezintă 
mai multe avantaje, mai ales când se studiază efectele anumitor tipuri de regimuri silvice, concurență, schimbări 
climatice asupra dezvoltării pădurii.
Cuvinte cheie: molid, putregai de rădăcină, putregai de trunchi, micro-foraj, calitate, modelare
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Soluții de reconstrucție ecologică  
a arboretelor afectate de „freezing rain”  

din cadrul Bazei Experimentale Vidra

Cristinel CONSTANDACHE, Laurențiu POPOVICI, Ciprian TUDOR

1. Introducere
Deși foioasele (inclusiv fagul și gorunul) sunt considerate 
mai rezistente la doborâturi și rupturi de vânt și 
zăpadă (Simionescu et al 2012, Hanewinkel et al 2013), 
depunerile de gheață / zăpadă produc rupturi severe 
(în masă) în arboretele tinere, dese, de foioase (Lupu 
et al 2014, Murarescu et al 2016), putând conduce la 
modificări profunde ale structurii arboretelor (Rhoads 
et al 2002). Frecvența și intensitatea acestor fenomene 
în ultimele decenii par a crește odată cu încălzirea 
climatică (Gyakum & Roebber 2001, Hayhoe et al 2007, 
Ding et al 2008, Cheng et al 2011, Constandache et al 2018, 
Deschênes et al 2019).
Arboretele de fag afectate de rupturi și doborâturi de 
gheață + zăpadă, cauzate de fenomenul „freezing rain” 
sau/și de zăpadă, administrate de B.E. Vidra, în special 
cele din zona Măgura Odobești, reprezintă o problemă 
majoră pentru silvicultură, începând cu anul 2015, când 
s-au înregistrat primele vătămări. ”Freezing rain” este 
un fenomen extrem de periculos, constând în căderea 
de precipitații lichide în timp ce temperatura aerului la 
nivelul suprafeței terenului scade cu câteva grade sub 00C, 
favorizând înghețarea picăturilor de ploaie și formarea 
unui înveliș de gheață pe suprafeţele/obiectele pe care se 
depun (Carriére et al 2010, Kämäräinen et al 2017).
În funcție de greutatea gheții/zăpezii, arborii au fost 
dezrădăcinați, rupți sau îndoiți. O parte din arborii subțiri 
îndoiți își revin după trecerea fenomenului, iar unii pot 
să-și revină la verticală, dar să păstreze defecte interne 
(crăpături, inel anual neregulat, spații între inele, lemn 
de compresiune) (Bragg et al 2003, Tavankar et al 2019).
Fenomenul a fost foarte periculos, având loc înainte de 
căderea totală a frunzelor, ceea ce a îngreunat coroanele, 
determinând vătămări foarte puternice, în special în 
arborete de fag cu vârsta peste 40 de ani.
Lucrările efectuate au avut un rol binar, atât de cercetare 

– experimentare (stabilirea tipului de lucrare de ajutorare 
a regenerării naturale pe baza calcului statistic între 
diferitele variante calitative ale regenerărilor), cât și 

de aplicare în producţie a unor rezultate şi informaţii 
obținute prin cercetări anterioare în domeniul 
regenerării pădurilor.
Lucrările de extragere a arborilor vătămaţi (doborați, 
rupți) au condus la diminuarea semnificativă a numărului 
de arbori rămaşi la 120-660 / ha, reprezentând între 11,4 
şi 44,4% (frecvent între 20 și 40%) din numărul de arbori 
normal corespunzător speciei și vârstei arboretului 
analizat (Constandache ş.a. 2018).
În anii următori producerii vătămărilor, evoluţia unor 
procese fiziologice de regenerare naturală (fructificaţie, 
germinaţie şi dezvoltarea plantulelor) a condus la 
instalarea naturală a seminţişului din diferite specii (unele 
necorespunzătoare, copleşitoare), fiind necesare lucrări 
speciale de ajutorare, de îngrijire sau de completare 
a seminţişurilor, astfel încât să se asigure compoziţia 
optimă (proporţia speciilor) şi evoluţia corespunzătoare 
a speciilor valoroase, care pot asigura existența și 
continuitatea în timp a pădurii, realizarea unei structuri 
corespunzătoare a acesteia, exercitarea funcţiilor de 
protecţie (Constandache ş.a. 2019) și producție, precum 
şi alte efecte benefice pentru mediu etc.

 Foto 1. Arborete foarte puternic vătămate în UP I Bolotești, u.a 
131A, BE Vidra

Scopul lucrărilor a fost de a identifica soluții/metode de 
refacere a arboretelor de fag și fag în amestec cu diverse 

R E C O N S T R U C Ț I E  E C O L O G I C Ă



Anul XXIV | Nr. 45 | 2019

45

foioase, puternic afectate de rupturi și dezrădăcinări 
(cauzate de „ploaie înghețată” – ”freezing rain”, vânt, 
zăpadă ş.a).
Obiectivele lucrărilor efectuate în 2019 au fost: i) 
evaluarea semințișului instalat natural; ii) identificarea 
măsurilor eficiente pentru reconstrucția ecologică (în 
funcţie de caracteristicile arboretului, ale seminţişului şi 
condiţiile staţionale); iii) acordarea de asistenţă tehnică 
la efectuarea lucrărilor la scara largă.

2. Metoda de lucru
Loc. Lucrările au fost efectuate în Baza Experimentală 
Vidra a INCDS ”Marin Drăcea” (UP I Boloteşti şi UP II 
Chilimetea), în arborete situate în aria naturală protejată 
Măgura Odobeşti – ROSPA 0075 (fig. 1, 2).

Fig. 1 Localizarea zonei Măgura Odobești

Foto 2. Versantul nord-vestic al Măgurii Odobești

Metoda. Pentru monitorizarea arboretelor și stabilirea 
lucrărilor silvotehnice necesare, au fost amplasate 12 
suprafețe de cercetare (minim 500 mp), în arborete 
cu diferite grade de vătămare, reprezentative pentru 
arboretele din zonele afectate din zona Măgura Odobești 
și anume: în U.P. I Bolotești, u.a. 131A (2), 132D (2), 133C 
(1), 133D (1) și în U.P. II Chilimetea, u.a. 173A (1), 173C (1), 
174 (2), 175A (1), 176C (1).
În aceste suprafețe s-a inventariat regenarea naturală 
existentă și stadiul de dezvoltare al ei, conform 
instrucțiunilor din norma 7 ”Norme tehnice pentru 

efectuarea controlului anual al regenerărilor”. S-au 
constituit suprafețe dreptunghiulare de câte 5 mp (5m 
x 1m), amplasate printr-o distribuție schematică, pe 
transecte rectilinii, ce au urmat curba de nivel.
S-au completat fișele de teren conform anexei 8, prevăzută 
în instrucțiunile din Norma 7, după cum urmează:
 » s-a efectuat inventarierea puieților pe fiecare din cei 5 

mp ai suprafeței de probă;
 » inventarierea puieților s-a realizat pe baza a 3 criterii 

(variante): V1 = minim 3 p(uieți)/m2, V2 = 1-2 p/m2 
și V3 (Martor) = 0 p/m2, numărul maxim de puieți 
existenți într-o suprafață de probă fiind de 15 (luați 
în calcul);

 » s-a luat în calcul semințișul utilizabil (fără vătămări), 
constituit din toate speciile forestiere arborescente 
din teren.

În teren, s-au mai recoltat date privind: înălțimea 
medie a fiecărei specii existente în suprafața de 
control, configurația terenului (expozitia, înclinarea 
etc), altitudinea, vegetația erbacee și arbustivă și gradul 
de acoperire a acesteia, consistența arboretului după 
aplicarea tăierilor accidentale (extragerea arborilor 
puternic şi foarte puternic vătămaţi).
Datele colectate au fost prelucrate şi interpretate. S-au 
calculat următoarele: procentele de reușită a regenerării 
naturale și procentul de participare a fiecărei specii; 
calculul suprafețelor regenerate și neregenerate și a 
suprafețelor ocupate cu puieți proveniți atât din specii 
principale, cât și din cele de ajutor sau de amestec.
Pentru analiza modului de regenerate s-au departajat 
variantele pe criterii statistice:
 » s-au calculat principalii parametri statistici 

corespunzători variantelor: suprafața medie ocupată 
de variantă din suprafața unitară de inventariere de 5 
mp, varianța și abaterea standard, minimul și maximul;

 » s-a examinat semnificația diferențelor între medii 
folosind testul t, prin stabilirea diferenței limită DL 
pentru probabilități de transgresiune: α=5%; 1%; 0,1%.

Pe baza calculelor efectuate s-au făcut aprecieri asupra 
gradului de regenerare și propuneri pentru aplicarea 
în teren a lucrărilor necesare instalării, menținerii și 
dezvoltării speciilor principale și de amestec, într-un 
echilibru corespunzător formulei compoziționale de 
regenerare și a compoziției țel adecvate.

3.Rezultate
Analizând compoziția regenerării naturale din UP I 
Bolotești (fig. 2), s-au obținut următoarele rezultate, 
reprezentate grafic, pentru fiecare unitate amenajistică 
analizată.
În suprafețele monitorizate, fagul devine preponderent, 
speciile de paltin îl urmează în formula compozițională 
a regenerării (fig. 2). De aceea, este necesară o lucrare 
silvotehnică de diminuare a numărului de puieți de 
paltin și de fag (descopleșiri) și stimularea celorlalte 
specii de amestec principale (gorun, cireș, tei) prin 
completări în regenerarea naturală.
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Fig. 2. Compoziția de regenerare actuală din UP I Bolotești, în 
unitățile amenajistice: 131A; 132D; 133C; 133D

Repartiția numărului real de puieți/ha, în fiecare u.a 
studiat, este prezintată grafic (Fig. 3).

Fig.3. Distribuția numărului real de puieți/ha, pe specii din UP I 
Bolotești

Analizând situația suprafețelor regenerate și 
neregenerate din unitățile amenajistice afectate de 
vătămări din UP I, se desprind următoarele rezultate:
 » suprafețele regenerate cu specii principale (Fa, 

Go, Pa.m, Ci) sunt mai mari decât suprafețele 
neregenerate (Fig.1a), excepție făcând u.a. 133D, 
unde suprafața neregenerată (5,74 ha) depășește 
suprafața regenerată (4,70 ha); aceasta explică faptul 
că, pe anumite porțiuni s-au creat goluri mari, datorită 
fenomenelor de rupturi care au afectat coroanele 
arborilor potențiali seminceri, favorizând instalarea 
speciilor pioniere și de ajutor în detrimentul fagului, 
care este specie de umbră;

 » în u.a 131A, suprafețele regenerate și neregenerate sunt 
în echilibru. Însă, acest echilibru nu poate fi menținut 
în totalitate, existând riscul ca speciile principale 
tolerante față de lumină să fie copleșite de speciile 
pioniere. De aceea, vor fi necesare lucrări silvotehnice 
de ajutorare (degajări), dar nu cu intensități foarte 
mari, acordându-se o atenție deosebită speciilor de 
ajutor, cum ar fi cireșul și carpenul;

 » ponderea cea mai mare a regenerării naturale 
din specii principale (Fa, Go, Pa.m, Pa.c) este 
semnificativă în cazul u.a-urilor 131A și 133C (27,18 
ha, respectiv 13,21 ha);

 » în u.a. 132 D, respectiv u.a. 133D, suprafețele 
regenerate cu specii secundare sunt nesemnificative, 
suprafața maximă fiind de 0,15 ha. De menționat este 
faptul că, acolo unde speciile de ajutor lipsesc aproape 
în totalitate, se va încerca o metodă de reinstalare a 
acestor specii, menținându-se o desime optimă prin 
completări în regenerarea naturală; acolo unde este 
posibil (pe expoziții însorite) se va pune accent pe 
introducerea gorunului, cireșului și teiului.

Prin analiza comparativă a celor 3 variante de 
regenerare, s-a întocmit tabelul parametrilor statistici 
(tab. 1) și tabelul corespunzător estimării diferențelor 
între suprafețele medii ale variantelor (tab. 2). Datele 
statistice au fost interpretate și calculate pentru u.a 131A, 
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aceasta fiind reprezentativă, având cel mai mare număr 
de observații.

Tab.1. Parametrii statistici ai regenerării existente pe cele 3 
variante, în u.a. 131A

Med Er
stand Md Ab

stand Min Max Sum C

V1 2,074 0,181 2,000 1,764 0 5 197 95

V2 2,126 0,136 2,000 1,323 0 4 202 95

V3 0,800 0,087 1,000 0,846 0 3 76 95

V(arianta)1: minim 3 puieți/mp; V2: 1-2puieți/mp; V3: 0 puieți/mp; Med: media 
aritmetică; Md: mediana; Er(oarea) standard; Ab(aterea) standard; Sum: suma 

m2 regenerați din varianta Vi unde i=1,2,3; C: numărul de eșantioane de 5 m2.

Tab.2. Semnificația diferențelor între mediile variantelor în u.a. 
131A

Diferențe între
mediile variantelor

Variante Medii V2 V1 V3

V2 2,126 - 0.053 1.326***

V1 2,074 - 1.274***

V3 0,800 -

Din analiza diferențelor limită dintre medii folosind testul 
t, distribuite pe probabilități de transgresiune (ἀ=5%, 1%, 
0,1%) se distinge faptul că, varianta V2 și varianta V1 nu 
se diferențiază între ele, dar se diferențiază semnificativ 
față de varianta V3, care are o pondere relativ mică în 
distribuția pe suprafața unitară inventariată (0,800 mp) 
respectiv 5,82 ha (16% din suprafața totală) ceea ce 
se observă și în teren prin numărul mic de suprafețe 
unitare neregenerate.
În astfel de situații, în care suprafețele neregenerate au 
o pondere foarte mică și o dispersie foarte mare în teren, 
lucrările silvotehnice necesare se vor baza numai pe lucrări 
de ajutorare a regenerării naturale (ARN).
Astfel, se propune ajutorarea regenerării naturale și a 
îngrijirii semințișului utilizabil, în u.a. 131A pe 30,58 ha 
(84%) și în u.a 133C pe 14,96 ha (87%) în special acolo 
unde numărul puieților din speciile principale este 
mare, dând astfel posibilitatea creșterii și dezvoltării 
semințișului instalat și compus din specii de valoare. 
Pe restul suprafețelor neregenerate, dar care sunt 
sub adăpostul arboretului matern se va interveni tot 
cu lucrări de acest gen pentru stimularea germinării 
semințelor (în tăblii sau în vetre în funcție de condițiile 
din teren).
În suprafețele din u.a, 132D și 133D, se propune aplicarea 
concomitentă a lucrărilor de ajutorare a regenerării 
naturale și a lucrărilor de completare a acesteia în 
mod egal ca volum de lucrări pe toate suprafețele 
neregenerate sau cu regenerare slabă (aprox. 50% din S).
Din analiza regenerării naturale în U.P. II Chilimetea 
(fig. 4), s-a obținut ponderea speciilor forestiere în 
compoziția semințișurilor viabile, reprezentate grafic 
pentru fiecare unitate amenajistică analizată.

a

b

c

d
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Fig.4. Proporția speciilor care intră în compoziția semințișului 
din UP II Chilimetea, în u.a.: a) 173A; b) 173C; c) 175A; d) 174; 

e) 176C

Din datele prelucrate şi reprezentate grafic s-au constatat 
următoarele:
 » Fagul deține proporția cea mai mare în u.a 173A 

(75%), fiind urmată de u.a 174 (62%) și 176C (64%). 
Regenerarea naturală este foarte bine reprezentată 
de puieți de fag, datorită compoziției actuale (10Fa) 
prezentă în toate cele 3 unități amenajistice. Acest 
aspect demonstrează faptul că există un număr 
suficient de arbori seminceri de fag, astfel încât să 
asigure regenerarea naturală optimă.

 » În u.a. 175A, gorunul ocupă proporția cea mai 
mare (39%) depășind proporția fagului (28%). În 
amenajamentul silvic aferent anului 2019, compoziția 
arboretului este formată din 7 elemente de fag și de 
doar 2 elemente de gorun lucru care contrazice situația 
regenerării. În schimb, având în vedere rupturile de 
provocate de ploaia înghețată, coroanele arborilor 
de fag au fost afectate aproape în întregime, lucru 
care a influențat fructificația, respectiv, diminuând 
regenerarea fagului.

 » Speciile de ajutor sunt preponderente ca număr 
și copleșitoare ca înălțime (1,5-2,2 m), inhibând 
prinderea, menținerea și dezvoltarea speciilor 
principale: fag și gorun. Dintre speciile secundare, 
mesteacănul și carpenul tind să dețină proporții 
apropiate ca număr (29% Me și 21% Ca în u.a. 173C). 
Acest lucru implică obligativitatea reducerii speciilor 
secundare (pioniere) prin lucrări silvotehnice 
adecvate: degajări și curățiri.

Repartiția numărului real de puieți/ha, în fiecare u.a. 
studiat, din UP II, se prezintă, sintetic, în fig. 5.
Analizând situația suprafețelor regenerate și 
neregenerate din unitățile amenajistice afectate de 
vătămări din UP II Chilimetea, din reprezentările grafice 
se desprind următoarele rezultate:
 » suprafețele regenerate cu specii principale (Fa, Go, 

Pa.m, Ci) sunt mult mai mari decât suprafețele 
neregenerate ceea ce indică faptul că procesul de 
regenerare pe cale naturală are un start bun și se 
poate miza pe calitatea și starea acestuia;

Fig. 5. Distribuția numărului real de puieți/ha, pe specii, din UP 
II Chilimetea

 » ponderea cea mai mare a regenerării naturale din 
speciile principale (Fa, Go, Pa.m, Pa.c) este semnificativă 
în cazul u.a 173A, 175A și 176C (27,14 ha – 97,70%, 3,17 
ha – 71,24% și 2,13 ha – 64,35%) în detrimentul celei din 
specii secundare (pioniere și de ajutor);

 » în u.a 173C, suprafețele regenerate cu specii secundare 
sunt semnificative, respectiv 3,29 ha reprezentând 
59,28% din suprafața totală.

 De menționat este faptul că, acolo unde speciile de ajutor 
lipsesc aproape în totalitate, acestea se vor introduce 
prin completări, menținându-se o desime optimă în 
regenerarea naturală, iar acolo unde este posibil (pe 
expoziții însorite), se va pune accent pe introducerea 
gorunului, cireșului și teiului în proporții mai ridicate.
Pentru analiza statistică a regenerării s-a luat în studiu, 
trei cazuri:
 » Cazul 1 = suprafețe relativ mari, complet defrișate în 

urma extragerii exemplarelor vătămate – u.a. 173C;
 » Cazul 2 = regenerarea sub adăpostul arboretului matern, 

consistența între 0,3 - 0,6 – u.a. 174;
 » Cazul 3 = regenerarea în amestecurile de gorun cu fag, pe 

expoziții însorite cu/fără preponderența fagului – u.a. 175A.
Pentru cazul 1, în urma analizei comparative a celor 
3 variante corespunzătoare calității regenerării (V1 = 
minim 3 puieți/mp, V2 = 1-2 puieți/mp, V3 = 0 puieți/mp), 
s-a întocmit tabelul sinoptic al parametrilor statistici 
(tab.3) și tabelul corespunzător estimării diferențelor 
semnificative între suprafețele medii (tab. 4).
Datele statistice au fost interpretate și calculate pentru 
suprafața din u.a 173C, aceasta fiind reprezentativă 
pentru situațiile în care extragerea arboretului matern a 
fost aproape completă (90%).

Tab. 3. Parametrii statistici ai regenerării existente pe cele 3 
variante, în u.a. 173C

Med Er
stand Md Ab

stand Min Max Sum C

V1 3,000 0,297 3,000 1,653 0 5 93 31
V2 1,419 0,196 2,000 1,089 0 3 44 18
V3 0,581 0,152 0,000 0,848 0 2 31 31

V(arianta)1: minim 3 puieți/mp; V2: 1-2puieți/mp; V3: 0 puieți/mp; Med: media 
aritmetică; Md: mediana; Er(oarea) standard; Ab(aterea) standard; Min: 

minimul de m2 regenerați din suprafața eșantionului (s=5m2), Max: maximul de 
m2 regenerați din suprafața eșantionului (s=5m2); Sum: suma m2 regenerați din 

varianta Vi unde i=1,2,3; C: numărul de eșantioane s.
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Tab.4. Semnificația diferențelor între mediile variantelor în u.a 173C

Diferențe între mediile variantelor
Variante Medii V1 V2 V3

V1 3,000 - 1,581*** 2,419***
V2 1,419 - 0,839*
V3 0,581 -

Prin analiza efectuată se constată că ponderea cea mai 
semnificativă o ocupă suprafețele cu regenerarea cea 
mai bună și anume cu minim 3 puieți/mp, urmate în 
ordine de suprafețele cu 1-2 puieți/mp și respectiv cu 
0 puieți/mp, care are și ponderea cea mai mică de 12% 
(0,73 ha) din totalul de 6,28 ha. Acest fapt evidențiază 
regenerarea bună a suprafețelor goale rezultate în urma 
extragerii arboretului matern în detrimentul celor cu 
consistență redusă, care mai beneficiază de protecția și 
ajutorul arboretului matur, afectat de vătămări.
Pentru a evalua componența regenerării instalate, s-a 
folosit același procedeu de departajare statistică a 
suprafețelor unitare de 5 mp, folosind următoarele 
variante care includ și natura speciilor din compoziția 
semințișului: Var.1 – SP3=minim 3 puieți/mp din 
specii principale (fag, gorun, cireș, paltin de munte); 
Var.2 – SP1-2=1-2 puieți/mp din specii principale; 
Var.3 – SA3=minim 3 puieți din specii pioniere și ajutor 
(mesteacăn, plop tremurător, salcie căprească, carpen); 
Var.4 – SP1-2=1-2 puieți/mp din specii pioniere și de 
ajutor. Eliminând suprafețele complet neregenerate, 
diferențele semnificative dintre variante sunt prezentate 
în tab.5.
Dacă suprafețele în care apar cel puțin 1-2 puieți/mp sunt 
deopotrivă acoperite cu semințiș din specii principale 
cât și din cele pioniere sau de ajutor cu creștere rapidă, 
diferențele nefiind semnificative între aceste două 
categorii, în schimb, diferența între suprafețele cu 
minim 3 puieți / mp din specii secundare (pioniere) se 
distinge puțin față de cele cu minim 3 puieți / mp din 
specii principale, diferența dintre proporțiile celor două 
categorii (variante) fiind semnificativă, dar nu distinctă 
sau foarte semnificativă.

Tab. 5. Semnificația diferențelor între mediile variantelor 
analizate

Diferențe între mediile variantelor

Variante Medii V3 V1 V4 V2

V3/SA3 2,684 - 0.629 * 1.368 *** 1.593 ***

V1/SP3 2,056 0.740 ** 0.964 ***

V4/SA1-2 1,316 0,225

V2/SP1-2 1,091

V3/SA3: minim 3 puieți/mp din specii pioniere și ajutor; V1/SP3: minim 3 puieți/
mp din specii principale; V4/SA1-2: 1-2 puieți/mp din specii pioniere și ajutor; 

V2/SP1-2: 1-2 puieți/mp din specii principale

Aceste rezultate ne indică și măsurile ce trebuie luate 
concomitent, pentru asigurarea unei diversificate și 
viabile regenerări în suprafețele afectate, respectiv: pe 
de o parte, extragerea în porțiunile cu regenerare abundentă 
a speciilor pioniere și de ajutor prin lucrări de conducere: 
degajări, iar pe de altă parte, lucrări de completare a 

regenerării naturale, cu specii principale: gorun, cireș 
(plantații), fag (semănături), în porțiunile goale și/sau 
regenerate slab cu specii pioniere. Această ultimă lucrare 
se propune a fi executată în vetre sau tăblii de maxim 
5mp. Practic, se propun din totalul suprafeței u.a. 173C 
de 6,28 ha, degajări pe o suprafață de 1,5 ha și completări 
pe o suprafață de 2,80 ha (din care 0,73 ha teren complet 
neregenerat).
Pentru cazul 2, situația regenerării naturale sub 
adăpostul existent al arboretului vătămat (arbori maturi 
neextrași), analiza diferențelor între cele trei variante 
ale abundenței semințișului natural instalat sintetic în 
tabelele 6 şi 7.

Tab. 6. Parametrii statistici ai regenerării existente, în cele 3 
variante, din u.a 174

Media Eroarea 
standard Sum Frecv

V1 1,636 1,432 36 22
V2 2,182 0,853 48 22
V3 1,182 0,853 26 22

V1: min 3p/m2; V2: 1-2 p/m2; V3 (martor): 0 p/m2

Tab. 7. Semnificația diferențelor între mediile variantelor în u.a 
174

Diferențe între mediile variantelor
Variante Medii V2 V1 V3(M)

V2 2,182 - 0,545 1,000**
V1 1,636 - 0,455

V3(M) 1,182 -

Varianta cu 1-2 puieți/mp este cea mai bine reprezentată 
și ocupă suprafața cea mai mare (1,19 ha din totalul de 
3,63 ha) cu un procent de 44% din suprafața inventariată, 
iar celelalte două variante au ponderi egale în 
distribuția spațiului ocupat de regenerare. În consecință, 
regenerarea în acest caz poate fi definită calitativ bună cu 
condiția intervenției cu lucrări silvotehnice pentru instalarea 
și menținerea semințișului valoros. Practic, este necesară 
intervenția pe o suprafață de aproximativ 1ha cu lucrări 
de ajutorarea regenerării naturale (ARN) concomitent 
cu lucrări de regenerare (SEM) și anume:
 » de stimulare a germinării jirului: adunatul / tasonarea 

crăcilor și resturilor de exploatare, mobilizarea solului 
în vetre, îndepărtarea rugilor și ierburilor înalte;

 » de instalare a fagului prin semănături directe în vetre 
sau cuiburi, în funcție de configurația terenului și 
deschiderea arboretului.

În cazul 3, situația arboretelor vătămate în componența 
cărora intră și gorunul, analiza diferențelor între cele 
trei variante ale abundenței semințișului natural se 
prezintă în tabelele 8 şi 9.

Tab. 8. Parametrii statistici ai regenerării existente, în cele 3 
variante, din u.a 175A

Media Eroarea standard Sum Frecv
V1 2,889 1,502 78 27
V2 1,593 1,185 43 27

V3(M) 0,519 0,753 14 27
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Tab. 9. Semnificația diferențelor între mediile variantelor în u.a 175A

Diferențe între mediile variantelor
Variante Medii V1 V2 V3

V1 2,889 - 1,296*** 2,370***
V2 1,593 - 1,074***

V3(M) 0,519 -

Tab. 10. Caracteristicile semințișului din arboretele studiate și lucrări propuse

UP/
u.a

S
(ha)

Suprafețe pe categorii de calitate a 
regenerării.... (ha)

Suprafețe 
regenerate cu ... 

(ha) Supraf. 
nerege-
nerata

(ha)

Lucrări propuse (ha)

Compoziție de 
regenerare

(tema
P15/2018)

Compoziție țel 
(amenaj. 2019)

V1 V2 V3

Stot 
rege-

nerata
(ha)

Sp
pr

Sp
pion
/aj

ARN dega-
jări

com-
ple-
tări

I/ 131A 36.40 15.10 15.48 5.82 30.58 27.18 3.40 5.82 5.82 3,4 -

4-5Fa
2Pi (Pi.s, La)

3-4Pa.m, Ul.m, 
Ci, Te

5FA 2PAM
 1PA 1DT 1DR

I/ 132D 5.97 1.19 2.00 2.78 3.19 3.16 0.03 2.78 1.39 - 1.39 6FA 1CI 1DR 2DT
I/ 133C 17.26 11.85 3.11 2.30 14.96 13.21 1.75 2.30 1.15 1,75 1,15 8FA 2GO

I/ 133D 10.44 0.31 4.38 5.74 4.70 4.55 0.15 5.74 - - 5.74
5FA 1GO

1PAM 1DR
2DT

II/ 173A 3.54 1.02 1.61 0.90 2.64 2.14 0.50 0.90 0,9 - - 8FA 2DT
II/ 173C 6.28 3.77 1.78 0.73 5.55 2.26 3.29 0.73 - 1,50 2,80 8FA 2DT

II/ 175A 4.96 2.87 1.58 0.51 4.45 3.17 1.28 0.51 - 1.28 - 6FA 2PAM
1 DR 1DT

II/ 174 3.63 1.19 1.58 0.86 2.77 1.80 0.97 0.86 0,86 - - 6FA 2 PAM
 1DR 1 DT

II/ 176C 4.50 1.60 1.72 1.19 3.31 2.13 1.18 1.19 0.59 1,18 0,60 6-7Fa, Pa.m
3-4Mo, Br

7FA 1DR
2DT

Total 92.98 38.9 33.24 20.83 72.15 59.6 12.55 20.83 10.71 9.11 11.68

Se departajează foarte semnificativ variantele cu 
suprafețe regenerate în ordine descrescătoare, varianta 
V1 cu cel puțin 3 puieți/mp fiind cea mai semnificativă. 
Cu o pondere mică de 10% (reprezentând 0,51 ha din 
totalul de 4,96 ha), se situează suprafețele neregenerate 
care au însă un grad ridicat de dispersie. Având în vedere 
scăderea moderată a consistenței în urma extragerii arborilor 
vătămați, fructificația în continuare se va desfășura în bune 
condiții și probabilitatea de neasigurare cu material semincer 
a acestor suprafețe este relativ scăzută. Practic, în astfel de 
suprafețe nu este necesară momentan, nici o intervenție, 
ci doar upravegherea și monitorizarea proceselor 
de exploatare a masei lemnoase și de reprimire a 
parchetelor finalizate pentru a nu se vătăma și deprecia 
semințișul deja instalat.
În final, pentru fiecare u.a s-au notat suprafețele 
corespunzătoare celor 3 criterii de evaluare a regenerării 
naturale, etapa I și s-au propus lucrările silvotehnice 
necesare prinderii, menținerii și dezvoltării unui 
semințiș valoros (tab. 10).

4. Concluzii și recomandări
Cercetările s-au axat pe evaluarea concretă a regenerării 
naturale și a modului de refacere a arboretelor afectate, 
precum şi de ajutorare/îngrijire a regenerării, în 
concordanţă cu condițiile actuale existente, în urma 
extragerii arborilor vătămaţi (de rupturi și dezrădăcinări 
cauzate de depunerile de gheață / zăpadă și vânt).
Evoluţia unor procese fiziologice (fructificaţie, germinaţie 
şi dezvoltarea plantulelor) după producerea vătămărilor, a 

condus la instalarea naturală a seminţişului din diferite 
specii (inclusiv specii pioniere, copleşitoare) fiind 
necesare lucrări speciale de ajutorare şi de îngrijire a 
regenerării, astfel încât să se asigure compoziţia optimă 
(proporţia speciilor) şi evoluţia corespunzătoare a speciilor 
valoroase, care pot asigura existența și continuitatea în 
timp a pădurii, realizarea unei structuri corespunzătoare 
acesteia, exercitarea funcţiilor de protecţie și producție etc.
Din interpretarea rezultatelor obținute s-au desprins 
următoarele concluzii și propuneri de aplicare a 
lucrărilor silvotehnice de reconstrucție ecologică:
 » în situațiile în care suprafețele neregenerate au o 

pondere foarte mică și o dispersie foarte mare în 
teren, lucrările silvotehnice recomandate sunt lucrări 
de ajutorare a regenerării naturale;

 » se propune ajutorarea regenerării naturale și a 
îngrijirii semințișului utilizabil, acolo unde numărul 
puieților din speciile principale este suficient, dând 
astfel posibilitatea creșterii și dezvoltării semințișului 
viabil din specii de valoare. Pe restul suprafețelor care 
sunt neregenerate, dar sunt sub adăpostul arboretului 
matern, se va intervini tot cu lucrări de ajutorare pentru 
stimularea germinării semințelor și menținerii puieților;

 » în suprafețele unde speciile secundare sunt în număr 
mare, se propune aplicarea concomitentă a lucrărilor 
de degajări, ajutorare a regenerării naturale și a 
lucrărilor de completare a acesteia în mod egal ca 
volum de lucrări pe suprafețele neregenerate sau cu 
regenerare slabă (plantaţii în vetre sau semănături în 
tăblii, în funcție de condițiile din teren);
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 » în U.P. II, se evidențiază fenomenul de regenerare 
puternică a suprafețelor rămase goale după extragerea 
arborilor vătămaţi în detrimentul celor cu consistență 
redusă, care mai beneficiază de protecția și ajutorul 
arboretului matur, dar afectat de vătămări şi rărit;

 » se propune aplicarea concomitentă a două lucrări 
silvotehnice: pe de o parte, extragerea în porțiunile 
cu regenerare abundentă, a speciilor pioniere și 
de ajutor prin: degajări, iar pe de altă parte, lucrări 
de completare a regenerării naturale, cu specii 
principale: gorun, cireș (plantații), fag (semănături), 
în porțiunile goale și/sau regenerate slab cu specii 
pioniere. Această ultimă lucrare se propune a fi 
efectuată în vetre sau tăblii de maxim 5 mp;

 » chiar dacă regenerarea naturală este definită ca fiind 
calitativ bună (1-2 puieți/mp) este necesară intervenția 
cu lucrări silvotehnice pentru instalarea și menținerea 
semințișului valoros (ajutorarea regenerării naturale) 
și anume, de stimulare a germinării jirului: adunatul/ 
tasonarea crăcilor și resturilor de exploatare, 
mobilizarea solului în vetre, îndepărtarea rugilor și 
ierburilor înalte, dar și completări prin semănături 
directe în vetre sau cuiburi, în funcție de configurația 
terenului și deschiderea arboretului;

 » în amestecurile de gorun cu fag, pe expoziții însorite cu/
fără preponderența fagului (u.a. 175A), având în vedere 
scăderea moderată a consistenței în urma extragerii 
arborilor vătămați, se estimează că fructificația în 
continuare se va desfășura în bune condiții. În astfel 
de suprafețe, este necesară supravegherea proceselor 
de exploatare a masei lemnoase pentru a nu se 
vătăma și deprecia semințișul deja instalat precum și 
monitorizarea evoluţiei regenerării.

Rezultatele obţinute au fundamentat soluţiile de 
reconstrucţie ecologică a arboretelor din cadrul Ariei 
naturale protejate Măgura Odobeşti (UP I Boloteşti şi UP 
II Chilimetea), care fac obiectul unui proiect finanţat din 
programul POIM.

Finanțare, Mulțumiri
Lucrările au fost finanțate prin temele de asistență tehnică 
P15/2018 şi P10/2019 ”Identificarea soluțiilor de reconstrucție 
ecologică a arboretelor afectate de factori vătămători din 
cadrul BE Vidra” din cadrul Programului de asistență 
tehnică în Bazele proprii ale INCDS „Marin Drăcea”.
Mulțumim personalului tehnico-ingineresc al Bazei 
experimentale Vidra care au participat la efectuarea 
lucrărilor de teren.
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Abstract
Solutions for ecological reconstruction of stands affected by freezing rain in Vidra Experimental Base
The effects of climate change manifested through extreme weather phenomena (wind, temperatures, 
precipitations, etc.) highly affect forest vegetation. A less common meteorological phenomenon, namely 
rain followed by frost ("freezing rain"), associated with intense wind, towards the end of the vegetation season 
(October) in 2015, caused severe damages to European beech (pure or mixed with sessile oak) stands in the 
zone of   the Curvature Subcarpathians. The paper is presenting the results of researches on natural regeneration 
and restoration works required in damaged stands of Măgura Odobeşti zone (INCDS “Marin Dracea” - Vidra 
Experimental Base).
The phenomenon (tree uprooting, stem / branch break, stem bending) affected the structure and functional 
efficiency of the stands, the quality of the remaining trees, etc. Thus, beside the strong reduction of consistency, 
the crowns of the trees were damaged, the state of health, the capacity of fructification and natural regeneration 
were highly diminished.
Considering the evolution of natural regeneration processes in damaged stands, through the efectuated researches 
it was highlighted the necessity to substantiate and correlate the special aid works, tending and beating up of 
seedlings, such as to ensure the optimal composition and proper evolution of valuable species.
Keywords: freezing rain, ice breaks, uprooted trees, natural regeneration, European beech, sessile oak, maples, 
Carpathians
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1. Introducere
Schimbările climatice sunt unul dintre subiectele cele mai 
fierbinți la nivel planetar. Împădurirea terenurilor este 
una dintre soluțiile importante de stocare a carbonului 
și diminuare a încălzirii climatice, care necesită, însă, 
plantarea a trilioane de puieți (Crowther et al 2015, 
Anonymous 2019, Bastin et al 2019). Numai în 2018-2019 
uscarea pădurilor (în special de rășinoase) a creat o 
criză fără precedent a sistemului forestier din Europa 
(în special din zona centrală), cu reverberații profunde 
asupra sistemului forestier din România (Buras et al 2019). 
Anual, regenerarea pădurilor și menținerea spațiilor verzi, 
necesită cantități mari de puieți forestieri și ornamentali. 
În ultimii ani, în România, au fost regenerate artificial, 
prin plantații, între 9000-12500 ha (ANPM 2019). 
Principalele arborete care necesită regenerări artificiale 
sunt cele de rășinoase (sensibile la doborâturi și rupturi 
de vânt și zăpadă), cvercinee (cu fructificații rare) și 
plop (inundate anual); la care se adaugă regenerarea 
arboretelor degradate, împădurirea terenurilor degradate, 
a celor preluate în fond forestier ș.a. (Norma 1/2000). 
Utilizarea fertilizanților și stimulentelor s-a dezvoltat 
mult în toate ramurile culturii plantelor (agricultură, 
horticultură, viticultură, pomicultură, silvicultură ș.a.). 
Substanțele cu proprietăți stimulatoare ale creșterii 
plantelor s-au diversificat, având efecte benefice 
atât asupra înrădăcinării, creșterii (metabolismului, 
fotosintezei), fructificației, cât și a rezistenței la patogeni 
sau la stresul climatic (Calvo et al 2014, Bulgari et al 2019). 
Regulile de certificare a pădurilor impun folosirea, din 
ce în ce mai mult, a produselor biologice pentru cultura 
și protecția plantelor, cu impact cât mai redus asupra 
mediului, de tipul extractelor din plante, ciuperci, 
insecte sau alte organisme (Fiorentino et al 2018).

2. Metoda de cercetare
Loc, materiale
Tratamente experimentale complexe în condiții de 
producție: 
 » culturile de solar, de molid (Picea abies), pin negru 

(Pinus nigra) și larice (Larix decidua) (pep. Răzoare, OS 
Sinaia); 

 » repicaje în pepinieră de molid, brad de Caucaz (Abies 
nordmanniana) și larice, din (pep. Răzoare, OS Sinaia); 

Tratamente experimentale complexe în seră: 
 » culturi de puieți ornamentali de chiparos de baltă 

(Taxodium distichum), duglas argintiu (Pseudotsuga glauca) 
și magnolie (Magnolia soulangeana) (SCDEP Brașov).

Au fost utilizate următoarele substanțe:
 » fungicide: Topisn 70 PU, Previcur N, Polyram DF;
 » stimulator de înrădăcinare: Rootip Basic;
 » bioregulator: Revital; 
 » stimulator de metabolism: Atonik;
 » fertilizante foliare: Basaplant 18:12:18 și Suprafol 

30:10:10; 
 » fertilizant pentru sol: NovaTec Classic. 
 » insecticid: Calypso.

Metoda de testare
M.1. Teste de solar
Culturile de solar au cuprins semănături de rășinoase - 
larice, molid, pin negru și brad de Caucaz (tab. 1). 

Tab. 1. Testul de solar - amplasarea culturilor (La-larice, Mo-
molid, Pin-pin negru, Brc-brad de Caucaz) tratate cu Atonik + 

Rootip + Revital (T - tratat, M - martor netratat; pep. Răzoare)

M La, T M

M Mo, T M Pin, T M Brc, T

M Pin, T M La, T

Pentru prevenirea culcării plantulelor au fost efectuate 
stropiri anterioare (aprilie-iunie) repetate, alternativ cu 
fungicide cu acțiune / spectru diferite: Topsin (sistemic 
pentru deuteromicete - Fusarium ș.a.), Previcur / Ridomil 
(sistemic pentru oomicete – Pytium și Phytophthora). Nu 
au fost consemnate roaderi sau înțepături pe rădăcini sau 
tulpină. De aceea, schema de tratament experimental a 
cuprins următoarele fungicide și substanțe fortifiante: 

P R O T E C Ț I A  PĂ D U R I L O R
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 » fungicide: Topisn (0,1%) + Previcur (0,25%) (stropirea 
abundentă a patului nutritiv cu 5 l/mp, cu o zi înaintea 
celorlalte substanțe);

 » stimulator de înrădăcinare: Rootip Basic (0,25%);
 » bioregulator: Revital (0,05%); 
 » stimulator de metabolism: Atonik (0,02%) (ultimele 

trei: stropiri foliare cu 0,1 l/mp).
M.2. Teste de pepinieră 
Culturile de pepinieră au cuprins repicaje de larice (în 
solele S2, S3, S4) și molid (solele R1, S3, S4, S12, S13). 
Nu au fost aplicate tratamente anterioare. Schema de 
tratament selectată a cuprins următoarele metode și 
substanțe (cu unele variații de la o cultură la alta):
stropirea puieților (umectarea solului cu 5 l/mp): 
 » stimulator de înrădăcinare: Rootip Basic (0,25%);
 » bioregulator: Revital (0,05%);
 » stimulator de metabolism: Atonik (0,02%);
 » fungicid: Polyram DF (0,4 %) (metiram + zinc) sau

stropire foliară: 0,1 l/m2:
 » fertilizant: Basaplant 18:12:18 (0,2%) / Suprafol 

30:10:10 (0,2%).
granule în sol:
 » fertilizant: Novatec Classic (15-20 g/m2). 

A. Larice 
Tratamentul cu Rootip + Revital + Polyram a fost aplicat 
în 3 sole: 
 » Sola 2 (tratament foliar 0,1 l/m2);
 » Sola 3 (tratament de sol 5 l/m2);
 » Sola 4 (tratament de sol 5 l/m2).

B. Molid 
Tratamentele au fost aplicate în 5 sole, după cum 
urmează:
 » Sola R1: Rootip + Revital + Atonik (stropiri foliare cu 

0,1 l/m2);
 » Sola 3: Rootip + Revital + Atonik (umectarea solului cu 

5 l/m2);
 » Sola 4 și 13: Basaplant + Suprafol (stropiri foliare cu 

0,1 l/m2);
 » Sola 12: Novatec (aplicații de granule în sol: 15-20 g/m2).

1

2

3 

4

5 
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Foto 1. Culturi de solar și pepinieră (pepiniera Răzoare, OS 
Sinaia) supuse schemei complexe de tratament: culturi de 
solar cu plantule de molid (1), larice (2), brad de Caucaz (3), 
repicaje în câmpul pepinierei: molid (4-5) și larice (6)
Testele au început întârziat (iulie), constând într-un singur 
tratament, în loc de o suită de tratamente (solar: 1 pat + 1 
semințe + 3 plantule; pepinieră: 1 repicare + 2 ulterior). 
Pentru estimarea efectului tratamentelor, măsurătorile 
au fost efectuate pe eșantioane formate din câteva 
rânduri de plantule / puieți tratate, în comparație cu 
rânduri netratate, situate în condiții similare (uniforme 
d.p.d.v. al stării de sănătate și vigorii în momentul 
tratamentului, situate cât mai aproape, dar fără ca 
martorul să fie afectat de tratament). 
M.3. Teste de seră
Tratamentele anterioare au cuprins mai multe 
tratamente (pat, semințe, sol, foliare) cu fungicide și 
insecticide variate. Schema complexă a cuprins două 
stropiri, întârziate (începutul lunii august):
stropirea puieților cu 0,3 l/m2 (amestec): 
 » bioregulator: Revital (0,05%);
 » stimulator de metabolism: Atonik (0,02%);
 » fungicid: Topsin 70 PU (0,1%);
 » insecticid: Calypso (0,02%).

stropire foliară: 0,3 l/m2 (amestec):
 » fertilizanți: Basaplant 18:12:18 (0,2%) / Suprafol 

30:10:10 (0,2%).

3. Rezultate
3.1. Teste de solar
Aplicațiile de stimulenți (Rootip Basic + Revital + Atonik), 
dublate de fungicide (Topisn + Previcur împotriva 
culcării plantulelor) (fig. 1.1.) au condus la sporuri de 
creștere în înălțime:
 » foarte mari la plantulele de larice (+38,7% față de 

martorul netratat), această specie beneficiind de un 
ritm ridicat de creștere în înălțime, în comparație cu 
celelalte specii de rășinoase (fig. 1.2); 

 » mici (+6,2% față de martor) la molid, specie care în 
primul an își direcționează energia preponderent 
pentru formarea rădăcinilor și mai puțin pentru 
creșterea în înălțime; 

 » foarte mici la pinul negru (+2,4%); 
 » la bradul de Caucaz nu au fost consemnate sporuri de 

creștere pentru varianta tratată (fig. 1.3).

Sp La,N La,T Mo,N Mo,T Pin,N Pin,T Brc,N Brc,T

med 7,02 9,74 3,55 3,77 5,03 5,15 3,71 3,72

s 3,90 3,17 0,70 0,65 0,93 0,80 0,48 0,58

Δ +38,7% +6,2% +2,4% 0%

Sp: specia, La: larice; Mo: molid, Pin: pin negru, Brc: brad de Caucaz; N: netratat, 
T: tratat; med: media, s: abaterea standard, Δ: diferența T/N

Fig. 1.1. Înălțimea plantulelor din solarul Răzoare (OS Sinaia) 
după un tratament (T) complex (Atonik + Revital + Rootip) în 

comparație cu variantele netratate (N) 

Numărul de plantule pe rândurile eșantionate a fost mai 
mic la variantele netratate față de cele tratate (-13,0% 
pin, -6,5% la brad, 0% la molid și larice), posibil ca 
urmare a unor probleme de germinare neuniformă sau a 
pierderilor suplimentare cauzate de culcarea plantulelor 
(din perioada anterioară testelor). Culturile mai rare nu 
au avut sporuri de creștere superioare. 

3.2. Teste de pepinieră 
A. Larice 
Tratamentul complex cu Rootip + Revital + Polyram 
a condus la sporurile de creștere în înălțime mici, dar 
relativ constante (cu o singură excepție – fig. 1.2):
 » Sola 2 (tratament foliar 0,1 l/m2): sporuri relativ 

constante: +6,2% și +9,0%;
 » Sola 3 (tratament de sol 5 l/m2): variații mici, 

nesemnificative: diminuare -0,7% sau creștere +1,5%;
 » Sola 4 (tratament de sol 5 l/m2): sporuri mici sau 

nesemnificative: +5,8% și +0,8%.
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Sp
T/N

La
2-10N

La
2-20T

La
2-11N

La
2-21T

La4
37-38N

La4
40-41N

La4
38-39T

med 20,48 22,33 21,22 22,53 26,16 26,29 26,31

s 6,36 4,51 5,88 5,04 5,20 6,19 4,81

Δ +9,0% +6,2% +5,7%/+0,8%

Sp,T/N La,3-40N La,3-41T La,3-39N La,3-42T

med 19,61 19,47 20,33 20,36

s 4,83 3,57 6,38 4,41

Δ -0,7% +1,5%

Fig. 1.2. Înălțimea puieților de larice (repicaj 2010, pepiniera 
Răzoare) după un tratament (T) complex în comparație cu 

variantele netratate (N) 

B. Molid 
Eficiența stimulentelor complexe a fost semnalată prin 
sporuri de creștere în înălțime față de variantele martor, 
în trei sole din patru (fig. 1.3): 
 » Sola R1 (Rootip + Revital + Atonik 0,1 l/mp): sporuri 

constante: +9,1% și +13,78%;
 » Sola 4 (Basaplant + Suprafol, tratament foliar 0,1 l/

mp): sporuri mai mici sau mai consistente: +12,1% și 
+5,2%;

 » Sola 12 (Novatec, tratament granular de sol: 15-20 g/
mp): creșteri variabile: +12,0% și +2,8%;

 » Sola 13 (Basaplant + Suprafol, tratament foliar 0,1 l/
mp): diferențe mici / foarte mici, dar constante: +5,4% 
și +2,2%;

 » Sola 3 (Rootip + Revital + Atonik 5 l/mp): diminuări 

foarte mici, în ambele cupluri de rânduri eșantionate: 
-1,4% și -1,8% (probabil din cauza influenței altor 
factori).

Sp.,
Rd/T

Mo,
1-6N

Mo,
1-20T

Mo,
1-5N

Mo,
1-21T

media 19,51 21,29 20,48 23,28

s 3,50 4,07 3,64 4,50

Δ +9,1% +13,7%

Sp
T/N

Mo
3-26N

Mo
3-25T

Mo
3-27N

Mo
3-24T

Mo
4-6N

Mo
4-13T

Mo
4-5N

Mo
4-14T

med 17,66 17,41 18,48 18,16 15,76 17,66 17,89 18,82

s 4,05 2,92 3,92 3,83 4,66 3,58 4,11 2,82

Δ -1,4% -1,8% +12,1% +5,2%
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Sp
RdT

Mo
12-29N

Mo
12-32T

Mo
12-30N

Mo
12-31T

Mo
13-6N

Mo
13-13T

Mo
13-5N

Mo
13-14T

med 13,85 14,24 13,89 15,56 12,66 13,34 13,28 13,57

s 2,91 3,21 2,33 3,60 2,74 2,53 3,14 2,81

Δ +2,8% +12,0% +5,4% +2,2%

Fig. 1.3. Înălțimea puieților de molid (repicaj în anul curent, 
pepiniera Răzoare) după un tratament (T) complex în comparație 

cu variantele netratate (N) 

3.3. Teste de seră
Cele două tratamente complexe (stimulenți + fungicide + 
insecticide, respectiv fertilizanți) nu au avut nici un efect 
la semănăturile de rășinoase, doar la magnolie, care are 
o capacitate de creștere mult mai mare, se observă o mică 
(dar nesemnificativă +1,4%) diferență între sporurile de 
creștere în înălțime la variantele tratate (+25,9%) față de 
cele martor (+24,5%).

Sp./T
/luna

Mg.N.
aug

Mg.T.
aug

Mg.N.
oct

Mg.T.
oct

media 20,16 20,54 25,10 25,85

s 7,00 7,30 9,66 10,25

creștere +24,5% 25,9%

diferență +1,4%

Fig. 1.4. Creșterile în înălțime ale puieților de magnolie (seră 
ICAS Brașov) după un tratament (T) complex în comparație cu 

variantele netratate (N)

4. Discuții și Concluzii
Tendințele moderne de cultură a puieților forestieri 
încearcă să echilibreze cerințele relativ contradictorii: 
nevoia de eficientizare a producției prin obținerea unei 
cantități sporite de puieți, dacă se poate în timp cât mai 
rapid, cu profitabilitate maximă) și cerințele ecologice 
privind respectarea condițiilor de mediu (regulile 
de certificare impun restricții la o serie de substanțe 
chimice – ierbicide, pesticide, nutrienți – FSC 2019). 
În România, producerea puieților forestieri de rășinoase se 
face, în cea mai mare măsură, după tehnologia clasică, a 
producerii puieților în solarii (semănătură, 1-2 ani), apoi re-
picarea lor în pepiniere (menținere 2-3 ani), după care puieții 
sunt plantați cu rădăcina nudă în teren forestier (*** 1994). 
Majoritatea bolilor de pepinieră apar pe fondul acțiunii 
unor factori de stres, care debilitează plantele forestiere. 
Cele mai frecvente probleme ale culturilor silvice tinere 
din sere, solarii, pepiniere, plantații, sunt provocate 
de (Tăut 2000, Lilja et al 2010, Simionescu et al 2012, 
Yarmalovich and Siaredzich 2019):

 » culcarea plantulelor la semănăturile dese din solar (pe 
pat format din amestec de humus de pădure / turbă, 
nisip și pământ de pădure);

 » pierderile de puieți în urma repicajului (ca urmare a 
uscării/putrezirii rădăcinilor); 

 » pierderile de puieți în plantații (ca urmare a uscării/
putrezirii rădăcinilor); 

 » putrezirea rădăcinilor produsă de o gamă variată de 
patogeni primari sau oportuniști (specii de Pytium, 
Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia etc.);

 » ofilirea și uscarea puieților provocată de infecții 
de lujeri și tulpină (specii de Phoma, Phomopsis, 
Pestalotiopsis etc.). 

Practica generalizată în protecția pădurilor din România 
prevede combaterea agenților biotici prin utilizarea 
unor fungicide (pentru patogeni) și insecticide (pentru 
dăunători) specifice fiecărui categorii de factori, dublată, 
pe cât posibil, de acțiuni preventive de asigurare a 
condițiilor optime de vegetație (evitarea temperaturilor 
ridicate, a deficitului și excesului hidric etc.) (Simionescu 
et al 2000, Norma 6/2000). De aceea, în abordarea modernă 
a culturii și protecției puieților forestieri și ornamentali 
se aplică un întreg set de măsuri de asigurare a condițiilor 
optime de creștere - mediu, nutriție, protecție. 
Astfel, pentru protecția și stimularea creșterii puieților 
aflați sub presiunea patogenilor și dăunătorilor, respectiv 
sensibilizați de pierderea unei părți din sistemul radicelar 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

58

în timpul repicajului, a fost întocmită o structură 
îmbunătățită de tratamente complexe (față de cele 
uzuale din producție) pentru cultura și protecția puieților 
forestieri, cuprinzând substanțe pentru apărarea plantelor 
de germenii patogeni (fungicide), de creștere a rezistenței 
(stimulente de metabolism sau de înrădăcinare, regulatori 
de creștere și fertilizanți) și de protecție împotriva 
dăunătorilor (acaricide, aficide, insecticide etc.). 
Schema complexă de tratare a puieților de pepinieră 
a fost structurată conform principiilor tratamentelor 
moderne din agricultură, horticultură, viticultură și 
silvicultură, precum și conform nevoilor de producție și 
criteriilor de utilizare a produselor de protecția plantelor 
(eficacitate, compatibilitate, condiții de aplicare, scheme 
de tratament). 
Teste de solar. Culturile de solar au cuprins semănături de 
larice, molid, pin negru și brad de Caucaz. Tratamentele 
practicate au cuprins o stropire cu un amestec de fungicide 
(Topsin + Previcur). Al doilea tratament a cuprins un amestec 
de substanțe fortifiante (stimulatorul de înrădăcinare 
Rootip Basic + bioregulatorul Revital + stimulatorul de 
metabolism Atonik). Rezultatul tratamentelor au constat 
într-un spor de creștere în înălțime (mai mare pentru 
larice, respectiv mai mic pentru molid și pin negru). 
Teste de pepinieră. Experimentele au cuprins repicaje 
de larice și molid, iar schema de tratament (întârziat 

– mijlocul lunii iulie) a inclus mai multe metode și 
amestecuri de substanțe.
Pentru larice, tratamentul a inclus stimulenți + fungicid 
(Rootip + Revital + Polyram), în variantă foliară (0,1 l/m2) 
sau de sol (5 l/m2). Rezultatele aplicațiilor experimentale 
au fost pozitive (cu o excepție), sub formă de creșteri în 
înălțime mai mari față de variantele martor, chiar dacă, 
aceste sporuri dimensionale sunt limitate de aplicarea 
unui singur tratament întârziat în loc de suita de cca 
4 tratamente (1 la repicare în martie-aprilie + cca. 3 la 
puieți, la interval de câte 2-3 săptămâni în aprilie-mai, 
iunie, eventual iulie). 
Pentru molid, au fost încercate trei tipuri de tratamente: 
cu fertilizanți foliari (Basaplant + Suprafol), stimulenți 
(Rootip + Revital + Atonik) sau fertilizanți de sol (Novatec). 
Eficiența tratamentelor a fost pozitivă la toate tipurile de 
tratamente, chiar dacă valorile nu sunt mari (ținând cont 
de momentul târziu al aplicării), înregistrată sub forma 
unui spor de creștere în înălțime (cu o singură excepție). 
Teste de seră (rece). Au fost tratați puieții din semănături 
de chiparos de baltă, molid, duglas albastru și magnolie. 
Tratamentele anterioare au cuprins mai multe stropiri 
(pat, semințe, sol, foliare) cu fungicide și insecticide 
variate. Schema complexă a cuprins un tratament (întârziat) 
cuprinzând două stropiri foliare cu un amestec format din 
2 stimulatori, 1 fungicid și 1 insecticid (Revital + Atonik 
+ Topsin + Calypso). Tratamentele întârziate (august) nu 
au avut nici un efect la semănăturile de rășinoase, doar 
la magnolie, care are o capacitate de creștere mult mai 
mare, se observă o mică (dar nesemnificativă) diferență 
între sporurile de creștere în înălțime la variantele 
tratate față de cele martor.

Per ansamblu, sporuri de creștere au fost înregistrate 
la majoritatea variantelor, la culturile din solar, seră și 
pepinieră (câmp), chiar dacă numărul de tratamente 
efectuate a fost suboptim. 
Au fost consemnate rare excepții (creșteri mai mari 
ale variantelor martor, întâlnite și în alte experimente 
cu biostimulenți – Thomson 2004, Banks and Percival 
2012, Rose et al 2014, Yakhin et al 2017); în acest caz fiind 
cauzate, cel mai probabil, de:
i. starea inițială diferită a puieților: este dificil ca variantele 

să fie perfect similare la instalarea experimentelor cu 
plante, acestea variind de la un individ la altul, mai ales 
în cazul în care lipsesc informațiile despre sistemul 
radicelar al puieților, acesta fiind afectat de bolile de 
rădăcină și prin repicaje;

ii. microvariațiile necontrolate de mediu ale: solului / 
patului nutritiv, luminii, umidității, desimii puieților 
și altor factori biotici și abiotici.

Sporurile de creștere în înălțime au fost relativ mici 
(fenomen întâlnit în multe studii cu biostimulenți - Shah 
et al 2017, Ertani et al 2018, Ricci et al 2019), cu excepția 
unor variante de larice, fiind limitate de viteza redusă de 
creștere a acestor specii în stadiile de plantulă și puiet 
repicat (Thomson, 2004 a obținut sporuri de 0% pentru 
molid, 7-14% pentru duglas și 39% pentru larice utilizând 
biostimulenți), dar cea mai importantă este constanța 
acestora în toate culturile din solar, seră și pepinieră (câmp). 
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Abstract
Complex treatments on forest conifer seedlings in nurseries
Romanian forest seedling production system is still very classical. A complex structure of treatments for the culture and 
protection of forest seedlings, including stimulants (of rooting and metabolism), fertilizers, fungicides, and insecticides. 
Solar (plastic tent) tests were made on very young seedlings of European larch, Norway spruce, Austrian black 
pine, and Caucasian fir. Treatments schedule included i) mixture of fungicides (Topsin + Previcur); mixture of 
fortifying products (rooting stimulant Rootip Basic + bioregulator Revital + metabolic stimulant Atonik). The 
results consisted into an increase height growth (larger for larch and lower for spruce and black pine). 
Nursery tests were done on transplanted (lined out) seedlings of European larch and Norway spruce using several 
methods and mixture of products.
Larch. Experimental applications included stimulants + fungicide (Rootip + Revital + Polyram), in foliar (0.1 l/m2) or soil 
(5 l/m2) variants. Results were positive (with one exception), consisting in height additional increment comparing to 
control, even if the differences were small due to the only one late treatment (instead of regular 4 applications) done. 
Spruce. Three types of applications were done: i) foliar fertilizers (Basaplant + Suprafol), ii) stimulants (Rootip + Revital 
+ Atonik), iii) soil fertilizer (Novatec). Effect was positive in all variants with an exception, even the values are small. 
Greenhouse tests consisted in treatments of seedlings of Norway spruce, Rocky Mountain Douglas-fir, bald 
cypress, and saucer magnolia. Only two foliar spraying was performed using a mixture of two stimulants, 
a fungicide and an insecticide (Revital + Atonik + Topsin + Calypso). These late (August) applications have no 
effect on conifers, but on magnolia (with higher rate of growth) a small (not significant) additional increment 
comparing to the control have been recorded.
Keywords: forest seedlings, stimulants, fertilizers, fungicides, insecticides.
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Prioritățile în dezvoltarea resurselor 
genomice și transcriptomice la speciile 

forestiere de cvercinee din România

Dragoș POSTOLACHE, Flaviu POPESCU

1. Introducere
Ritmul rapid al schimbărilor climatice asociate cu 
acțiunile antropice au condus la creșterea vulnerabilității 
ecosistemelor forestiere în regiunile din sudul şi sud-
estul Europei unde s-a observat o creștere a frecvenței 
temperaturilor extreme şi o scădere a cantităților de 
precipitații (Barbu et al 2016, Olesen, 2017).
Se estimează că evenimentele climatice extreme vor 
avea consecințe negative asupra pădurilor cu rezistență 
scăzută, cum sunt majoritatea pădurilor din zona 
silvostepă și câmpie forestieră cu specii de cvercinee din 
sudul țării (Giurgiu 2010, Popa et al 2013).
Procesul de adaptare a speciilor forestiere este unul 
destul de îndelungat, comparativ cu plantele anuale, 
datorită longevității și ciclului reproductiv mare.
Ecosistemele forestiere de cvercinee din stepă și 
silvostepă sunt mult mai adaptate la condițiile de secetă, 
datorită fondului de gene rezultat în urma proceselor de 
evoluție (ex. selecție naturală, driftul genetic, mutaţiile 
şi fluxul de gene) care au acționat pe parcursul a 
numeroase generații.
Studiile efectuate în cadrul ecosistemelor forestiere de 
cvercinee din România cu stejar pedunculat și stejar 
brumăriu au identificat diverse fenotipuri cu potențial 
ridicat de adaptare la condiții climatice locale (Apostol 
et al 2017, Crăciunesc 2013, Kavaliauskas et al 2018, 
Konnert et al 2015).
Cea mai mare provocare în estimarea variabilității 
genetice adaptative o reprezintă identificarea locilor 
genici și a regiunilor din genom aflate sub acțiunea 
selecţiei, în ultimii 10 ani fiind înregistrate progrese 
semnificative (Plomion et al 2016) prin dezvoltarea 
accelerată a tehnologiilor de secvențiere de nouă 
generație (NGS – Next Generation Sequencing). Acestea 
au permis într-un timp relativ scurt, dezvoltarea de 
resurse genomice și transcriptomice, care sunt esențiale 
în identificarea genelor implicate în procesele de 
adaptare la diferiți factori de stres abiotici și biotici.

2. Realizările la nivel internațional în 
domeniul dezvoltării resurselor genomice și 
transcriptomice la speciile forestiere
Importante resurse genomice, cum sunt ESTs (eng. 
Expressed Sequence Tags), secvențe scurte de ADN din 
cadrul genelor, au fost dezvoltate cu ajutorul metodei 
de secvențiere clasice descrisă de Frederick Sanger și 
colegii săi (Sanger et al 1977). Secvențierea Sanger a fost 
una dintre cele mai utilizate metode de secvențiere ADN, 
timp de mai bine de 25 de ani, fiind înlocuită treptat de 
secvențierea de nouă generație (NGS).
Cele mai numeroase resurse genomice, de tipul ESTs, au 
fost dezvoltate preponderent pentru speciile forestiere 
cu importanță economică foarte mare, cum sunt speciile 
din genurile Pinus (~731,380 ESTs), Picea (~576,345 ESTs) 
și Populus (~455,294 ESTs), comparativ cu numărul redus 
la speciile din genul Quercus (~150,916 ESTs), conform 
resurselor genomice disponibile în baza de date NCBI-
EST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore).
Dacă prin metoda clasică Sanger au fost secvențiate doar 
anumite regiuni din genomul nuclear, prin dezvoltarea 
tehnologiilor noi de secvențiere NGS s-a reușit 
secvențierea integrală a genomului nuclear pentru 
speciile forestiere importante din punct de vedere 
economic și a căror secvențe de referință vor putea fi 
utilizate pentru miile de specii forestiere cu importanță 
ecologică semnificativă (Neale and Kremer 2011).
În general proiectele mari de secvențiere a genomului 
nuclear cu tehnologii NGS au fost focalizate pe specii 
forestiere cu importanță economică majoră, cum ar 
fi; Populus trichocarpa (Tuskan et al 2006), Picea abies 
(Nystedt et al 2013), Eucalyptus grandis (Myburg et al 
2014), Picea glauca (Warren et al 2015), Pinus taeda (Zimin 
et al 2017), Olea europaea var. sylvestris (Unver et al 2017), 
Fraxinus excelsior (Sollars et al 2017) și Quercus robur 
(Plomion et al 2018).
Costurile de secvențiere cu tehnologiile NGS sunt foarte 
ridicate la speciile de conifere care au dimensiuni mari 
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a genomului , cum ar fi la Pinus taeda de aprox. 22.1 
Gb, comparativ cu speciile care au dimensiunea relativ 
mică de 422.9 Mb cum este în cazul plopului balsimifer 
(Populus trichocarpa).
Un obstacol major în dezvoltarea genomurilor de 
referință la speciile de cvercinee l-a constituit dificultățile 
întâmpinate în asamblarea secvențelor scurte generate 
de tehnologiile NGS (Ion Torrent și Illumina), datorat 
gradului ridicat de heterozigoție. Într-un final s-a reușit 
asamblarea genomurilor contiguu haploid cu mărimea 
de 814,282,569 pb (~814Mb) și a celui diploid cu mărimea 
de 1,455,104,916 pb (Plomion et al 2018) (http://www.
oakgenome.fr).
Resursele transcriptomice dezvoltate pentru speciile 
forestiere, cum ar fi Fagus sylvatica (Lesur et al 2015) sau 
Quercus robur și Q. petraea (Lesur et al 2015) sunt mult 
mai numeroase comparativ cu genomurile de referință 
dezvoltate. Numărul resurselor transcriptomice 
dezvoltate este mai mare deoarece mărimea 
transcriptomului este mult mai redusă, deoarece include 
doar moleculele de ARN (ARNm – ARN mesager, miARN 

- micro ARN, ARNt – ARN de transfer și ARNr – ARN 
ribozomal) dintr-o celulă sau țesut la un moment dat.
Astfel, dacă în cazul stejarului pedunculat (Q. robur L.) 
mărimea genomului (2C) este de aproximativ 1,45Gb pb 
(Plomion et al 2018), mărimea transcriptomului este de doar 

~199,2Mb (199,278,344 pb) (Lesur et al 2015) sau 12,23%.
O strategie fiabilă pentru reducerea costurilor în 
dezvoltarea resurselor genomice la specii forestiere 
o reprezintă secvențierea exomului, ce include doar 
regiunile de codificare a genelor ce sunt transcrise în 
ARN-mesager matur
În cazul stejarului pedunculat (Q. robur) dimensiunea 
exomului este de aproximativ 75Mb (varianta haploidă) 
și include 25,808 gene (http://www.oakgenome.fr).
Tehnologiile de secvențiere de nouă generație (NGS) 
permit de asemenea secvențierea integrală a genomului 
cloroplastic ADNcp, care în cazul speciilor de cvercinee 
este de aproximativ 132Mb (Pham et al 2017).
Resursele genomice dezvoltate pe baza secvențierii 
transcriptomului și exomului au adus contribuții 
importante pentru identificarea genelor implicate 
în diverse procese fiziologice, cum sunt procesul 
de fotosinteză, procesul de respirație, procesul de 
transpirație, dar și la descoperirea unor gene implicate 
în reglarea unor mecanisme fiziologice cum este cel al 
stării de dormanță a mugurilor (Lesur et al 2015).
Noile tehnologii de secvențiere (NGS) au contribuit 
decisiv la creșterea exponențială a numărului 
markerilor moleculari de tip SNPs (Single Nucleotide 
Polymorphism), mai ales după lansarea pe piață, în anul 
2005, a primei platforme de secvențiere de tip NGS (454 
Life Sciences cu modelul GS20).
Astfel, dacă prin secvențierea Sanger a 700 gene candidate 
s-au generat 7,576 de noi markeri SNPs, prin aplicarea 
tehnologii NGS s-au identificat 191,281 de noi markeri 
SNPs în 297 arbori proveniți dintr-o populație mixtă cu 
Q. robur și Q. petraea. (https://doi.org/10.15454/OMO2JC)

Pe baza polimorfismului markerilor moleculari de tip 
SNPs, observat în cadrul genelor s-a reușit evidențierea 
repartizării geografice a variabilității genetice adaptative 
prin cuantificarea corelației dintre frecvența alelelor 
și diverși factori climatici (ex. Indicele de ariditate de 
Martonne), de-a lungul unor gradiente latitudinale, 
longitudinale sau altitudinale (Brousseau et al 2016, 
Eckert et al 2010, Roschanski et al 2016)
Genomica forestieră a beneficiat considerabil în ultimii 
10 ani de progresele tehnologiei de secvențiere de nouă 
generație (NGS), care a făcut posibilă investigarea rolului 
diferitor gene, dezvoltarea de markeri noi și studierea 
evoluției speciilor forestiere (Plomion et al 2016).

3. Prioritățile naționale în dezvoltarea 
resurselor genomice și transcriptomice la 
speciile forestiere din România
La nivel național există un interes foarte mare pentru 
dezvoltarea de resurse genomice și transcriptomice 
la speciile forestiere, care să permită obținerea de 
cunoștințe noi privind mecanismele moleculare 
implicate în procesul de adaptare a speciilor la factorii 
biotici și abiotici.
Până de curând, accesul limitat la tehnologiile de 
secvențiere de nouă generație (NGS) și costurile relativ 
mari de secvențiere, au împiedicat dezvoltarea de 
resurse genomice și transcriptomice la nivel național.
În scopul dezvoltării de resurse genomice și 
transcriptomice la nivel național, cercetători din 
cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare 
în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), au efectuat un 
stagiu de specializare în domeniul aplicării tehnologiilor 
NGS, la Institutul de Științe și Resurse Biologice din 
cadrul Consiliului Naţional de Cercetare din Florența, 
Italia (CNR-Firenze).
Utilizarea tehnologiilor de secvențiere de nouă generație 
(NGS) în identificarea genotipurilor valoroase, cu 
potențial productiv și adaptativ ridicat, deschide noi 
oportunități în selectarea populațiilor și ecosistemelor 
cu plasticitate ridicată, având avantajul reducerii 
dimensiunilor temporale necesare testării valorii 
resurselor genetice selecționate.
În cadrul stațiunii INCDS Simeria a fost implementat un 
sistem bioinformatic integrat, bazat pe tehnologiile de 
secvențiere de nouă generație Ion Torrent, care asigură 
un flux de lucru automatizat, începând cu prepararea 
librăriilor genomice de ADN și încărcarea automată a 
cipurilor semiconductoare cu ajutorul echipamentului 
IonChef system și terminând cu secvențierea librăriilor 
genomice ADN la secvențiatorul Ion Torrent GeneStudio 
S5 NGS System.
Traducerea informației genetice în informație digitală 
genomică este realizată de Ion Torrent Server preinstalat 
pe sistemul GeneStudio S5, iar analiza analitică se 
realizează cu softuri bioinformatice specializate 
(CLC Genomics Workbench 11), pentru detectarea 
variabilității în cadrul secvențelor de ADN (ex. inserții, 
deleții, inversii, mutații).
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Sistemul bioinformatic integrat bazat pe tehnologia 
NGS Ion Torrent de la INCDS Simeria va avea rolul de 
a contribui la impulsionarea dezvoltării resurselor 
genomice și transcriptomice, dezvoltarea de markeri 
noi, identificarea genelor din transcriptom, detectarea 
regiunilor din genom implicate în procesele de adaptare 
și selecție.
Pentru prima dată la nivel național au fost dezvoltate librării 
genomice la specii de stejari, prin secvențierea integrală 
a ADN-ului cloroplastic, în scopul studierii evoluției 
filogenetice a cvercineelor. În acest scop, au fost dezvoltate 
10 librării genomice pentru haplotipuri rare identificate în 
populații de stejar brumăriu (Q.pedunculiflora) și câte două 
librării genomice pentru stejar pufos (Q.pubescens), stejar 
pedunculat (Q.robur), gorun (Q.petraea), stejarul italian 
(Q.virgiliana) și gârniță (Q.frainetto).
De asemenea au fost dezvoltate 4 librării genomice 
pentru exemplare de stejar brumăriu și stejar pedunculat 
varietatea ”tardifolia”.
Estimarea potențialului genetic adaptativ, în cadrul 
ecosistemelor forestiere de cvercinee din stepă și 
silvostepă din România, va reprezenta o prioritate în 
contextul actual al schimbărilor globale de mediu, iar 
tehnologiile NGS vor permite identificarea și selectarea 
resurselor forestiere care dețin un fond de gene adaptat la 
secete severe. Utilizarea în practica silvică a materialelor 
forestiere provenite din aceste resurse va contribui la 
refacerea cu succes a ecosistemelor forestiere degradate 
și creșterea gradului de stabilitate a noilor arborete la 
schimbări climatice.

Finanțare
Cercetările sunt realizate în cadrul programului 
Nucleu BIOSERV, proiectul (PN 19070304) “Estimarea 
potențialului adaptativ și a capacității de reziliență a 
ecosistemelor forestiere de cvercinee vulnerabile la 
schimbările climatice prin analize multidisciplinare și 
dezvoltarea de resurse genomice”.
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Abstract
Setting priorities for development of genomic and transcriptomic resources in oak forest species from 
Romania
A summary of achievements in the development of genomic and transcriptomic resources in forest species are 
presented in an international context.
The first steps in the development of genomic resource in oak species of Romania are presented and national 
research priorities were discussed and determined.
The application of Next Generation Sequencing (NGS) technologies may foster at the national level to identify 
valuable genotypes of tree forest species with increased productivity and adaptive capacity.
In the framework of the Research Station of Simeria was implemented a fully equipped NGS laboratory for 
applications that are of interest to National Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea”.
At the national level there is an increased interest in development of genomic and transcriptomic resources for 
forest species that would allow to produce valuable new knowledge about molecular mechanisms involved in 
adaptation processes of tree species to biotic and abiotic stress factors.
For the first time, at the national level have been developed genomic resources for oak species such as Quercus 
pedunculiflora, Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, Q. virgiliana, and Q. frainetto.
Additionally, genomic resources have been developed for late bud flushing variety (var. tardifolia Czern.) found in 
Quercus pedunculiflora and Q. robur. The late bud flushing variety (var. tardifolia Czern.) in oak species is of great 
importance in forestry because of harder and more durable wood (Kleinschmit, 1993), as well as this variety is 
less affected by defoliators (Nețoiu et al., 2016).
The employment of forest material from certified genetic resources can contribute towards successful restoration 
of degraded forest ecosystems and to foster resilience and stability of forests to global changes.
Keywords: oak species, NGS, genomic resources, transcriptomic resources.
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Identificarea și localizarea arborilor 
monumentali din Banat și sudul Crișanei

Diana VASILE, Raluca ENESCU, Emilia VECHIU, Vlad CRIȘAN, Ilie CÂNTAR, Daniel-Ond TURCU, Oliver MERCE, 
Simona COMAN

1. Introducere
Dintotdeauna arborii au fost considerați simboluri 
universale, au fost admirați, generând în același timp 
respect, teamă, romantism și misticism. Arborii ocupă 
lumea fizică, reală dar reprezintă mult mai mult decât 
componentele lor: lemn, frunze, coajă, fructe, ei ocupă 
un loc special în psihicul și în conștiința oamenilor 
(Coder 1996, Blicharska and Mikusinski 2014).
În foarte multe societăți arborii cu dimensiuni mari și 
arborii bătrâni pe lângă rolul lor ecologic au fost venerați 
de generații, constituind elemente indispensabile 
ale domeniului social și componente esențiale ale 
patrimoniului cultural uman (Anderson 2004, Dafni 
2006, Blicharska and Mikusinski 2013, Bârcă 2018).
Acești arbori sunt definiți ca arbori monumentali, 
respectiv arborii care datorită longevității lor 
extraordinare, a dimensiunilor sau formei lor 
remarcabile constituie o valoare excepțională, atât 
naturală, cât și culturală, reprezintă repere importante și 
pot să trezească cu ușurință emoții și sentimente estetice 
(Anderson 2004, Jim 2004, Turner et al 2009, Blicharska 
and Mikusinski 2013).
Arborii monumentali sunt considerați structuri biotice 
cheie și sunt inventariați în țări din Europa și SUA, de 
către serviciile forestiere sau organismele de conservare 
a naturii, fiind păstrați în registrele naționale ale 
arborilor monumentali sau campioni (Loriente 
Escallada 1982, Hallett 1989, Alessandrini et al 1990a, 
1990b, Vargas Márquez 1997, Bourdu and Feterman 1998, 
Fröhlich 1998, Esterhuyse et al 2001, Owen 2003).
În țările unde s-a făcut inventarierea acestora, nu era 
folosită neapărat denumirea de arbore monumental ci 
s-au folosit termeni ca ”vechi” sau ”veteran” (Sissitka 
1991, Lonsdale 1999, Read 2000), ”antic” (Fay 2002), 
”remarcabil” (De Graaff et al 2005, Radu and Coandă 2005), 
”campion” (TROBI 2003, Ministry of Environment 2003, 
Jim 2004) sau ”plantă foarte vizibilă” (Grossoni 2002).
Scopul articolului a fost identificarea, localizarea și 
descrierea caracteristicilor morfologice ale arborilor 
monumentali din vestul țării. Astfel, arborii au fost 

localizați prin sistem GPS, au fost măsurați (circumferință, 
înălțime) și li s-a estimat vârsta.
Identificarea și localizarea arborilor monumentali în 
diferitele habitate forestiere și non forestiere din vestul 
țării, va duce la conștientizarea publicului larg dar și a 
autorităților privitor la valoarea lor ecologică și socială 
și va determina aplicarea unor măsuri de management 
și de conservare corespunzătoare, pentru a preveni 
declinul acestora (Laband 2013, Lindenmayer et al 2012, 
2013, Moga et al 2016).

2. Materialul și metoda de cercetare
2.1. Locul cercetărilor
Cercetările s-au desfășurat în patru județe din partea 
de vest a țării: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș 
(Fig.1). Acestea sunt traversate de paralelele de 450 și 
460 latitudine nordică și de meridianele de 210, 220 și 230 
longitudine estică. Suprafața totală a acestora este de 32 
034 km2, reprezentând 13,4% din suprafața totală a țării.

Fig. 1. Locul cercetărilor (Research location)

Relieful este variat şi cuprinde zone de câmpie, de deal şi 
de munte. Zonele de câmpie fac parte din Marea Câmpie 
de Vest şi se întâlnesc cu preponderență în judeţul Timiş.
În județul Arad relieful este relativ bine echilibrat şi 
scade de la est la vest, cuprinzând sectoare montane 

A R B O R I  M O N U M E N TA L I
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(Munții Codru Moma şi Zarandului), dealuri (Dealurile 
Lipovei), câmpie (Câmpia de Vest), depresiuni, culoare 
şi văi (Valea Mureșului).
Județul Caraș-Severin se caracterizează printr-un relief 
predominant muntos, reprezentat de Munții Banatului 
în ansamblu şi parțial de grupa Retezat-Godeanu ai 
Carpaților Meridionali.
Relieful din județul Hunedoara este montan şi 
depresionar (Carpații Meridionali - grupele Retezat-
Godeanu și Șureanu, Munții Poiana Ruscă şi Munții 
Apuseni) iar județul Timiș are zone de câmpie și zona 
carstică a Munților Poiana Ruscă.
Clima este continental-moderată, cu influențe sub-
mediteraneene, pe culoarul Dunării şi Valea Cernei, cu 
temperaturi medii multianuale ce oscilează între 10-120 
C. Precipitațiile se situează în jurul unei medii de 560-
580 l/m2 anual, ușor mai ridicate în zonele montane.

2.2. Criteriile pentru a fi considerat arbore 
monumental
Arborii pentru a fi considerați monumentali, trebuie să 
îndeplinească cel puțin un criteriu din cele enumerate 
în tabelele 1 și 2.

Tab. 1. Criterii pentru arborii / arbuștii simbol

Nr.
crt Categoria Tipul Criteriul

1 Simbol

Istorici - arbori de care se leagă un eveniment istoric,
- sunt plantați de o personalitate importantă etc.

Mistici

- sunt legați de anumite evenimente din viețile 
sfinților,

- specia este considerată binecuvântată,
- au avut loc întâlniri religioase sub arbore,
- un sfânt a fost îngropat lângă sau sub arbore etc.

Folclorici - sunt legați de anumite serbări populare,
- sunt implicați în anumite ritualuri etc.

Cu forme 
deosebite

- cu tulpinile concrescute,
- cu mai multe tulpini,
- cu coroane largi,
- cu trunchiuri contorsionate etc.

Tab. 2. Criteriile pentru arborii/arbuștii bătrâni și dimensionali

Nr
crt. Specia H

(m)
D

(cm)
C

(m)
V

(ani)
1 Anin alb (Alnus incana) >25 > 95 >3,0 >100
2 Anin negru (Alnus glutinosa) >30 > 95 >3,0 >150
3 Arborele lalea (Liriodendron tulipifera) > 40 >100 >3,0 >200
4 Arțar (Acer pseudoplatanus) >30 > 80 >2,5 >200
5 Arțar tătărăsc (Acer tataricum) >20 > 60 >2,0 >150
6 Brad (Abies sp.) > 50 >127 >4,0 >200
7 Carpen (Carpinus betulus) >30 >80 >2,5 >150
8 Cărpiniță (Carpinus orientalis) >15 >60 >2,0 >150
9 Castan bun (Castanea sativa) >35 >100 >3,0 >200

10 Castan porcesc (Aesculus 
hippocastanum) >25 >100 >3,0 >200

11 Catalpa (Catalpa bignonioides) >15 > 60 >2,0 >100
12 Cer (Quercus cerris) >35 >80 >2,5 >200
13 Cireș (Prunus avium) >30 >80 >2,5 >100
14 Corn (Cornus mas) >10 >40 >1,0 >150
15 Dud alb (Morus alba) >20 >60 >2,0 >150
16 Fag (Fagus sylvatica) >45 >140 >4,5 ≥300
17 Frasin (Fraxinus excelsior) >40 >127 >4,0 >300
18 Gârniță (Quercus frainetto) >30 >80 >2,5 >200
19 Ginkgo (Ginkgo biloba) >25 >60 >2,0 >100
20 Glădiță (Gleditsia triacanthos) >20 >60 >2,0 >100

Nr
crt. Specia H

(m)
D

(cm)
C

(m)
V

(ani)
21 Gorun (Quercus petraea) ≥40 >140 >4,5 ≥200
22 Jugastru (Acer campestre) >30 >60 >2,0 >200
23 Larice (Larix decidua) >40 >80 >2,5 >200
24 Magnolia (Magnolia acuminata) >30 >100 >3,0 >150
25 Mesteacăn (Betula pendula) >30 >80 >2,5 >150
26 Mojdrean (Fraxinus ornus) >20 >80 >2,5 >150
27 Molid (Picea abies) >50 >127 >4,0 >200
28 Nuc (Juglans regia) >30 >80 >2,5 >300
29 Nuc negru (Juglans nigra) >40 >80 >2,5 >200
30 Paltin (Acer platanoides) >35 >80 >2,5 >200
31 Păr pădureț (Pyrus pyraster) >20 >60 >2,0 >150
32 Paulovnie (Paulownia tomentosa) >15 >60 >2,0 >100
33 Pin negru (Pinus nigra) >30 >80 >2,5 >200

34 Pin negru de Banat (Pinus nigra ssp. 
banatica) >30 >60 >2,0 >200

35 Pin silvestru (Pinus sylvestris) >30 >80 >2,5 >200
36 Pin strob (Pinus strobus) >30 >80 >2,5 >200
37 Platanul (Platanus hybrida) >30 >100 >3,5 >200
38 Plop alb (Populus alba) >40 >150 >5,0 >200

39 Plop euramerican (Populus x 
canadensis) >30 >150 >5,0 >200

40 Plop negru (Populus nigra) >40 >100 >3,0 >200
41 Plop tremurător (Populus tremula) >30 >100 >3,0 >150
42 Salcâm (Robinia pseudaccacia) >35 >60 >2,0 >150

43 Salcâm galben (Styphnolobium 
japonicum) >25 >60 >2,0 >150

44 Salcie albă (Salix alba) ≥25 >100 >3,0 >100
45 Salcie pletoasă (Salix babylonica) >15 >100 >3,0 >100
46 Scoruș (Sorbus domestica) >20 >60 >2,0 >150
47 Sequia (Sequoia gigantaea) ≥30 >60 >2,0 ≥200
48 Sorb (Sorbus torminalis) >20 >60 >2,0 >150
49 Stejar (Quercus robur) >40 >140 >4,5 ≥ 200

50 Stejar brumăriu (Quercus 
pedunculiflora) >30 >80 >2,5 ≥200

51 Stejar pufos (Quercus pubescens) >20 >60 >2,0 >200
52 Stejar roșu (Quercus rubra) >25 >100 >3,0 >100
53 Tei argintiu (Tilia tomentosa) >35 >127 >4,0 >150
54  Tei cu frunza mică (Tilia cordata) >35 >127 >4,0 >150
55 Tei cu frunza mare (Tilia platyphillos) ≥35 >127 >4,0 >150
56 Tisa (Taxus baccata) >15 >60 >2,0 >300
57 Ulm de câmp (Ulmus minor) >35 >80 >2,5 >200
58 Ulm de munte (Ulmus glabra) ≥35 >80 >2,5 >200
59 Vânj (Ulmus laevis) >35 >80 >2,5 ≥200

Alte specii… >25 >60 >2,0 >100
H: înălțime, D: diametru, C: circumferința la 1,3 m, V: vârsta

2.3. Metoda de cercetare
Metoda de lucru pentru arborii identificați a fost 
următoarea:
 » localizarea prin sistem GPS;
 » măsurarea înălțimii: cu sistemul de instrumente cu 

ultrasunete Vertex IV;
 » măsurarea diametrului: respectiv măsurarea 

circumferinței cu ruleta la înălțimea pieptului (1,3 m), 
iar apoi împărțirea acestei valori la numărul π (3,14);

 » măsurarea diametrului coroanei - diametrul 
suprafeței coroanei s-a măsurat separat de la nord la 
sud și de la est la vest. Apoi s-a făcut media aritmetică 
a celor două valori;

 » vârsta arborilor: s-a optat pentru folosirea metodei 
non-invazive, respectiv pe estimarea vârstei arborilor 
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în funcție de circumferință, în funcție de datele din 
anumite documente istorice, cu excepția câtorva 
exemplare de fag din PN Izvoarele Nerei, care au fost 
carotate;

 » starea de sănătate: s-au observat aspectele 
biomecanice care reflectă gradul de periculozitate 
(mai ales pentru arborii din locurile publice) și 
potențialele amenințări.

3. Rezultate și discuții
În partea de vest a țării, în cele patru județe în care s-au 
desfășurat cercetările, au fost identificași și măsurați 
108 exemplare de arbori monumentali (14 rășinoase și 
94 foioase), din 27 genuri.
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Fig.2. Numărul de arbori monumentali din cele patru județe  
(The monumental trees of the four counties)

Numărul cel mai mare de arbori monumentali s-a 
identificat în județele Caraș-Severin și Hunedoara (42, 
respectiv 28), județele Arad și Timiș având fiecare câte 
19 arbori monumentali (Fig. 2).
Cea mai răspândită categorie de arbori monumentali în 
toate cele patru județe este cea a arborilor cu dimensiuni 
(predominant diametre) foarte mari (Fig. 3).
Genurile cele mai bine reprezentate în partea de vest a 
țării sunt Platanus (26%), Fagus (19%) și Quercus (17%), 
restul au o reprezentare mult mai slabă, de sub 4%.

Fig.3. Categorii de arbori monumentali identificați în cele 4 județe 
(The categories of monumental trees identified in the four counties)

Din genul Platanus, care este cel mai bine reprezentat, 
s-au identificat exemplare de arbori monumentali 
în localitățile Timișoara (7), Bocșa (7), Caransebeș 
(5), Săvârșin (3), Moldova Nouă (2), Ineu (2), Simeria 
(1) și Reșița (1). Exemplarele identificate fac parte 

din categoria arborilor dimensionali și bătrâni și au 
înălțimile cuprinse între 26,3 m și 47,8 m; diametrele 
cuprinse între 1,12 m și 2,44 m, iar vârstele între 100 și 
300 de ani.
Cel mai înalt exemplar de platan se află în Caransebeș:
 » Coordonate GIS: Lat.: 4387 43.32; Long.: 282166.77;
 » Înălțime totală: 47,8 m;
 » Înălțime elagată: 3,8 m;
 » Circumferința la baza trunchiului: 6,07 m;
 » Circumferința trunchiului la înălțimea de 1,30 m: 

5,58m (D=diametru: 1,77m);
 » Diametrul coroanei: 25,4 m;
 » Vârsta estimată: 100 ani;
 » Starea de sănătate: foarte bună.

Cel mai gros și cel mai bătrân exemplar de platan se află 
în Săvârșin (Fig. 4):
 » Coordonate GIS: Lat.: 4601.091; Long.:2214. 474;
 » Înălțime totală: 31,9 m;
 » Înălțime elagată: 2,9 m;
 » Circumferința la baza trunchiului: 8,43 m;
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 7,68 m (D: 2,44 m);
 » Diametrul coroanei: 25,0 m;
 » Vârsta estimată: 300 ani;
 » Starea de sănătate este foarte slabă: este scorburos, 

are putregai în trunchi, ramuri uscate și cu putregai 
în coroană.

Fig.4. Platanus hybrida de la Săvârșin (Foto: Vechiu E.) 
(Platanus hybrida from Săvârșin)

Arborii monumentali din genul Fagus sunt cu 
preponderență arbori bătrâni și dimensionali și 
s-au identificat în localitățile Prigor (16) și Bănița (3). 
Exemplarele din Prigor au fost identificate în habitate 
forestiere, respectiv în OS Nera, UP III, ua 6.
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Exemplarele de fag au înălțimile cuprinse între 15,5 – 
48,4m, diametrele între 0,67-1,59m iar vârstrele sunt 
cuprinse între 200 și 486 ani.
Cel mai înalt fag a fost identificat la Prigor, OS Nera:
 » Coordonate GIS: Lat.: 403438.91; Long.: 269858.62;
 » Înălțime totală: 48,4 m;
 » Înălțime elagată: 20,5 m;
 » Circumferința la baza trunchiului: 3,56 m;
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 4,57 m (D: 1,46 m);
 » Diametrul coroanei: 19,0 m;
 » Vârsta estimată: 399 ani;
 » Stare de sănătate: foarte bună.

Cel mai gros fag a fost identificat în localitatea Bănița pe 
o pășune (Fig. 5):
 » Coordonate GIS: Lat.: 45 27.840, Long.: 23 16.252;
 » Înălțime totală: 20,9 m;
 » Înălțime elagată: 1,9 m;
 » Circumferința la baza trunchiului (m): 5,00 m;
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 5,00 m (D: 

1,59m);
 » Diametrul coroanei: 14,93 m;
 » Vârsta estimată: 200 ani;
 » Stare de sănătate: În trunchi are o scorbură mare cu 

putregai, în partea opusă acestei scorburi, are o altă 
scorbură la o înălțime de 50 cm deasupra solului, Are 
un cancer pe trunchi, la 1,3-1,4 m de la sol.

Fig.5. Fagus sylvatica – Bănița (Foto Vechiu E.)  
(The beech tree from Bănița)

Cel mai bătrân fag a fost identificat la Prigor, OS Nera, 
vârsta fiind determinată prin prelevarea de carote și 
numărarea inelelor anuale, nu prin estimare:
 » Coordonate GIS: Lat.: 403419.24; Long.: 269879.97;

 » Înălțime totală: 36,8 m;
 » Înălțime elagată: 11,8 m;
 » Circumferința la baza trunchiului: 3,09 m;
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 2,42 m (D: 0,88 m);
 » Diametrul coroanei: 14,40 m
 » Vârsta estimată: 486 ani;
 » Stare de sănătate foarte bună.

Un alt gen bine reprezentat în vestul țării este genul 
Quercus cu speciile Q. robur, Q petraea și Q. rubra, care 
se înscriu în categoria arborilor istorici și dimensionali. 
Exemplarele de Q. robur au fost identificate în localitățile 
Țebea (5), Timișoara (5), Simeria (1), Arad (1), Lipova 
(10), Peregu Mic (1), Macea (1), Ineu (1), Gurasada (1), 
Bazoș 91) și Jimbolia (1). Un exemplar de Q. rubra a fost 
identificat în Simeria iar un exemplar de Q. petraea în 
localitatea Brad.
Înălțimile sunt cuprinse între 16,5 m și 43,9 m; diametrele 
sunt cuprinse între 0,75-3,09 m, iar vârstele sunt de la 89 
până la 800 de ani.
Exemplarul de stejar cu înălțimea cea mai mare a fost 
identificat la Țebea și face parte din categoria arborilor 
istorici fiind cunoscut sub numele de Stejarul (”Gorunul”) 
lui Avram Iancu (Fig. 6):
 » Coordonate GIS: Lat.: 4510.111, Long.: 2244.151;
 » Înălțime totală: 43,9 m;
 » Înălțime elagată: 12,1 m;
 » Circumferința la baza trunchiului: 7,21 m;
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 5,57 m (D: 1,77 m);
 » Diametrul coroanei: 30,9 m;
 » Vârsta estimată: 200 ani;
 » Stare foarte bună de sănătate.

Fig. 6. Stejarul lui Avram Iancu (Foto Vechiu E.)  
(Avram Iancu’s oak)
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Cel mai gros exemplar de stejar este și cel mai bătrân 
și face parte din categoria arborilor istorici: Stejarul 
(”Gorunul”) lui Horea (Fig.7):
 » Coordonate GIS: Lat.: 4510.11, Long.: 22 44.151;
 » Înălțime totală: 7,7 m;
 » Înălțime elagată: 5,7 m (ultima ramură verde s-a rupt 

în 2005);
 » Circumferința trunchiului la 1,30 m: 9,72 m (D: 3,09 m);
 » Vârsta estimată: 800 ani;
 » Este o rămășiță din stejarul care s-a rupt în 1947. În 

2005 s-a rupt și ultima creangă verde, iar ceea ce a mai 
rămas din trunchi a fost cimentat.

Fig. 7. ”Gorunul” lui Horea (Foto Vechiu E.) (Horea’s oak)

4. Concluzii
Cea mai mare proporție a arborilor monumentali a 
fost identificată în habitatele nonforestiere comparativ 
cu cele forestiere. În general arborii monumentali au 
fost localizați în parcurile din interiorul localităților, în 
curtea unor biserici, în aliniamentele de pe marginea 
drumurilor sau în jurul unor conace boierești. Acest 
lucru reflectă faptul că acestor arbori li s-a aplicat 
cândva un anumit tip de management, având în vedere 
că se aflau în zone implicate direct în activitatea umană 
și în funcționarea peisajului.
Arborii monumentali identificați în cele patru județe din 
vestul țării vor forma o bază de date, prin care vor putea fi 
monitorizați, li se vor aplica măsuri de management ori 
de câte ori va fi nevoie pentru evitarea oricărui pericol 
(mai ales cei din parcuri și grădini) și vor fi protejați 
pentru a rezista cât mai mult în timp.
Prin aplicarea unor măsuri de management, se va 
demonstra faptul că este recunoscut și înțeles rolul lor 
social și educațional. Se poate întâmpla ca în anumite 
zone, cum ar fi în unele localități sau în suprafețele 
lipsite de păduri, în suprafețele utilizate intensiv în 

agricultură, un arbore monumental să devină la un 
moment dat, singurul obiect de mare valoare naturală.
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Abstract
Identification and localization of monumental trees from Banat and southern Crișana (SW Romania)
The trees which have much larger sizes than the common sizes of their species in terms of diameter and height, 
have a special place in the history, culture and folklore of the local and are old enough are defined as “monumental 
trees”. All around the world there are identified and conserved a lot of monumental trees.
The aim of this article is to identified, localised and to describe the morphological characteristics of the 
monumental trees from the four counties of the west side of the country: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara and 
Timiș.
The following data was recorded: monumental tree genus, Latin names, ages, height, crown spread, diameter, 
trunk circumference, latitude and longitude. Besides, all monumental trees photos are taken and verbal 
information if any. In the west side of the country there were identified 108 monumental trees belonging to 27 
genres. 14 trees are resinous and 94 are deciduous. The highest number of monumental trees were registered in 
Caraș-Severin and Hunedoara counties (42, respectively 28). In the counties Arad and Hunedoara were registered 
only 19 monumental trees in each county. The most widespread category is the category of dimensional trees 
(thick trees and tall trees). The most widespread genre is Platanus (26%), Fagus (19%), and Quercus (17%). To all the 
identified trees will apply management measures because at the time of drastic climate changes the monumental 
tree specimens are a highly endangered element of various ecosystems. This is the reason why they deserve 
special interest and further studies aimed at their effective protection, this thing being a form of nature and 
landscape conservation in a broad sense.
Keywords: categories, county, management, monumental tree, widespread.
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urbane și periurbane cu funcție recreativă, 

culturală și istorică

Raluca ENESCU, Șerban DAVIDESCU1, Cristian CĂTĂLIN, Mihai ZUP, Marius Gabriel MIRIȚĂ, Alexandra SAMOILĂ, 
Diana PITAR

1 Autor corespondent

1. Introducere
Pădurile cu funcții de recreere se împart, conform 
legislației din România (***, 2018) în două categorii și 
anume: păduri parc și păduri de agrement. Pădurile 
parc se constituie pe baza unor cartări peisagistice 
care urmăresc valoarea de recreere a pădurii, rețeaua 
de acces existentă și propusă pentru vizitatori, dotări 
speciale existente (cabane, bănci, coșuri de gunoi, 
locuri de odihnă și de joacă etc), fiind promovate specii 
care contribuie la estetica peisajelor (formă, colorit, 
lumină, umbră), structuri neregulate, mozaicate, 
alternări de consistență, menținere de poieni, lucrările 
siviculturale fiind tăierile de conservare. Pădurile de 
agrement sunt reprezentate de arborete cu funcții de 
recreere de intensitate relativ redusă, cu amenajări 
speciale de recreere doar în zonele de interes. Se extrag 
produse principale, dar cu atenție deosebită la alegerea 
tratamentului care trebuie să contribuie la realizarea 
structurilor pentru funcția de agrement.
Aceste tipuri de păduri sunt integrate, în criteriile 
de amenajare a pădurilor din România, în categorii 
funcționale corespunzătoare subgrupei 1.4. - Păduri cu 
funcții de recreere, atribuirea unei asemenea categorii 
funcționale reflectând intensitatea funcției de recreere 
și se concretizează prin stabilirea unor intervenții 
silvotehnice de intensitate redusă, fiind încadrate, în 
mare parte, ca lucrări de conservare (Danea et al 2017). 
Categoriile funcționale din această subgrupă sunt 
următoarele:
 » 1.4.a Păduri special amenajate în scop recreativ 

(păduri parc);
 » 1.4.b Păduri constituite în zone verzi din jurul 

localităților;
 » 1.4.c Păduri din jurul stațiunilor balneoclimaterice, 

climatice și al sanatoriilor;
 » 1.4.d Păduri situate de-a lungul căilor de comunicații 

de importanță turistică deosebită;
 » 1.4.e Păduri din jurul monumentelor de cultură;
 » 1.4.f Păduri care protejează obiective speciale.

În ce privește pădurile încadrate în subgrupele 1.4.a 
și 1.4.b normele tehnice în vigoare (***, 2018) fac 
următoarele recomandări: pădurile de recreere trebuie 
să aibă o suprafață de 20 ha/1000 locuitori pentru orașele 
cu >100.000 locuitori (cu o lățime a zonei circulare de 
la limita perimetrului construibil de 40 km), 17 ha/1000 
locuitori pentru orașele cu 20.000 -100.000 locuitori 
(cu o lățime a zonei circulare de la limita perimetrului 
construibil de 25 km), 15 ha/1000 locuitori pentru orașele 
<20.000 locuitori (cu o lățime a zonei circulare de la limita 
perimetrului construibil de 15 km), iar pentru municipiul 
București 30 ha/1000 locuitori (cu o lățime a zonei 
circulare de la limita perimetrului construibil de 50 km).
Tot în imediata vecinătate a aglomerărilor urbane sunt 
situate și pădurile situate în zone cu atmosferă moderat 
la puternic poluată (categoriile funcționale 1.3.k și 1.3.i), 
precum și cele situate în imediata vecinătate a depozitelor 
de steril, cenușă și alte reziduuri (1.3.j) categorii 
funcționale care fac parte din subgrupa funcțională 1.3. 

- Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici 
și industriali dăunători. Aceste tipuri de păduri se 
cartează pe baza analizelor de sol, a analizelor foliare 
și a măsurării creșterii radiale. Se evită introducerea 
rășinoaselor, reducerea consistenței prin rărituri, dar se 
mențin liziere și culturi cât mai dense, arborete cât mai 
rezistente la noxe, se introduc specii repede crescătoare, 
cu forme genetice rezistente, se utilizează puieți de talie 
mare, se administrează amendamente și îngrășăminte. 
Pentru pădurile care au un nivel de vătămare moderată și 
slabă se pot recolta produse principale, dar aceste măsuri 
trebuie să contribuie la ameliorarea structurii acestora.
În același timp legislația de mediu din România prevede 
ca suprafața de spațiu verde să fie de minimum 26 mp/
locuitor, responsabilitatea revenind autorităților publice 
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locale (***, 2007). Organizația Mondială a Sănătății 
precizează ca suprafață minimă de spațiu verde să fie 
de 9 m2/locuitor, iar idealul ar trebui să fie de 50 m2/
persoană (Morar et al 2014).
În orașul Isparta, Turcia, legislația prevede să existe 10 
m2 de spațiu verde pe cap de locuitor (Gül et al 2006).
Spațiile verzi (parcuri etc.) sunt ierarhizate pe locul 
trei, după casă și serviciu, în viața socială a oamenilor 
(Mowen and Rung 2016). Chiar dacă opiniile sunt 
împărțite, cu un lucru sunt de acord toți specialiștii 
și anume că pădurile urbane și periurbane aduc 
nenumărate beneficii și monitorizarea lor ar trebui să 
reprezinte o prioritate.
Termenul de „silvicultură urbană” a fost folosit pentru 
prima dată în anul 1894 (Konijnendijk et al 2006). 
Jorgensen a creat în 1970 o definiție a silviculturii 
urbane care avea ca obiective cultivarea și gestionarea 
arborilor pentru contribuția lor la bunăstarea fiziologică, 
sociologică și economică a mediului urban, iar aceste 
contribuții includeau și efectul pe care îl aveau 
arborii asupra mediului înconjurător, dar și valoarea 
lor recreativă (Konijnendijk et al 2006). Unii autori 
menționează că scopul silviculturii urbane este acela de 
a proiecta și gestiona eficient terenuri urbane împădurite 
astfel încât să fie sustenabile din punct de vedere ecologic, 
economic și social (Thompson et al 1994).
Termenul „pădure” din conceptul „pădure urbană” a 
căpătat de-a lungul timpului o semnificație diferită față 
de conceptul tradițional de pădure prin includerea de 
păduri, parcuri și grădini cu suprafață restrânsă sau 
cu consistență redusă, precum și arbori individuali, 
rezultând astfel o extindere a acestui concept tradițional 
(Konijnendijk 2003).
În general, arborii din orașe nu au o stare fitosanitară 
prea bună, întâlnindu-se frecvent arbori canceroși, 
înclinați, afectați de poluare cu clor, dioxid de sulf, oxizi 
de azot, fier, plumb, zinc, cupru, mangan, cu spațiu de 
nutriție restrâns (Bolea 2016).
În România, studiile cu referire la parcurile urbane 
variază de la clasificarea zonelor rezidențiale, prin 
accesul la spații verzi (Ioja et al 2008, Ioja et al 2010), la 
analiza infrastructurii unor spații verzi din perspectiva 
facilităților pentru copii (Onose et al., 2015) sau la 
crearea unui index al calității spațiilor urbane în care 
zonele verzi constituie un indicator relevant pentru 
îmbunătățirea calității vieții (Gavrilidis et al., 2016).
Pădurile urbane se referă la toate pădurile și arborii 
situați în interiorul sau în apropierea zonelor urbane, iar 
diferite țări folosesc definiții diferite pentru termenul 

„urban”, dar și pentru termenul „pădure” (Konijnendijk 
2003), o sinteză a diferitelor definiții ale conceptului de 

„pădure urbană” din mai multe țări situate în Europa 
fiind următoarea:
 » Finlanda: păduri situate în sau în apropierea unei zone 

urbane, iar funcția lor principală este cea de recreere 
și sunt formate, în principal din vegetație forestieră 
naturală, excluzând parcurile de proveniență 
antropică cu gazon;

 » Germania: păduri de provenință antropică situate 
pe foste terenuri agricole sau chiar pe terenuri 
abandonate, care au fost create și gospodărite tocmai 
pentru recreerea populației urbane;

 » Grecia: se referă la spațiile verzi urbane și includ 
aliniamentele stradale, parcurile și grădinile de la 
limita orașelor precum și pădurile din jurul orașelor;

 » Islanda: arborete naturale sau plantate din interiorul 
zonelor urbane care au scopul de a oferi diverse 
facilități ca adăpost, recreere, peisaj, frumusețe și 
chiar lemn și alte produse acolo unde este posibil;

 » Italia: este legat de termenul de spații vezi urbane 
și se definește ca spațiu deschis proiectat în zonele 
urbane care conține în totalitate sau doar parțial 
elemente de vegetație care sunt supuse unor măsuri 
de management;

 » Lituania: include păduri, aliniamente stradale și alte 
spații verzi

 » Slovenia: sunt reprezentate de păduri și parcuri din 
zonele urbane care au mai degrabă, funcții ecologice 
și sociale decât funcții de producție și care oferă 
beneficii pentru locuitori, iar proprietarul ar trebui să 
fie în principal, municipalitatea;

 » Olanda: mai frecvent se folosește termenul de zone 
verzi urbane care includ zone naturale, zone urbane 
cu vegetație forestieră, parcuri, spații verzi, grădini 
publice, aliniamente stradale;

 » Marea Britanie: pădurile aflate în interiorul sau 
în apropierea zonelor construite, iar principalele 
funcții sunt cele de agrement și pentru promovarea 
bunăstării oamenilor.

2. Metoda de cercetare
Pentru realizarea prezentului studiu s-a făcut apel 
la metoda cercetării bibliografice, dar și metode 
statistice. În cadrul acestui studiu s-a cercetat literatura 
de specialitate din bazele de date naționale, dar și 
internaționale, legislația la nivel național și internațional. 
Metodele statistice utilizate sunt cele de bază ale 
statisticii, dar și analize mai complexe ce includ diverse 
simulări realizate în mediu GIS.

3. Rezultate și discuții
Conform datelor prezentate în introducere s-a calculat 
necesarul de spațiu verde în funcție de numărul 
locuitorilor din mediile urbane, realizându-se o situație 
centralizată pe județe (tab. 1). Numărul de locuitori luat 
în considerare este cel raportat de Institutul Național de 
Statistică la data de 01.01.2018 (www.insse.ro).
În ce privește conceptul de „pădure urbană” părerile 
sunt foarte diverse. Unii cercetători apreciază că 
pădurile urbane se definesc mai întâi, prin apropierea 
de centrele populate și includ o varietate de elemente 
naturale specifice, dar și elemente de proveniență 
antropică dar extind definiția incluzând și aliniamentele 
stradale, arborii din zone rezidențiale, din parcuri și de 
pe orice alte terenuri (Nowak 2016).
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Tab. 1. Populația urbană a României și necesarul de spațiu verde 
pentru recreere

Nr. 
crt. JUDEȚ

Nr.
loc
urb

Pop.
urb.

(1.01.
2018)

Snec
SV

(ha)

Snec
PU

(ha)

Snec
SV

(ha)

OUG
114

NT/
2018

OMS

minim optim

1 AB 11 226749 588 3761 205 1134

2 AR 10 267858 698 4907 242 1341

3 AG 7 313823 815 5789 282 1569

4 BC 8 352341 915 6517 317 1762

5 BH 10 315420 820 5838 283 1577

6 BN 4 129799 338 2135 117 649

7 BT 7 196028 511 3608 177 980

8 BV 10 462193 1201 8640 416 2311

9 BR 4 227087 590 4432 205 1135

10 BZ 5 199485 519 3740 180 997

11 CS 8 188359 489 3058 169 942

12 CL 5 125309 325 2089 113 627

13 CJ 6 478970 1249 9094 432 2395

14 CT 12 532068 1383 9813 477 2660

15 CV 5 114195 297 1881 102 571

16 DB 7 166727 434 2724 151 833

17 DJ 6 365017 949 6990 329 1826

18 GT 4 358699 933 6988 323 1793

19 GR 3 89149 232 1473 80 446

20 GJ 9 175541 457 2870 157 877

21 HG 9 146405 381 2357 132 732

22 HD 14 359597 936 5966 325 1797

23 IL 6 134346 350 2190 121 672

24 IS 5 456623 1187 8808 411 2282

25 IF 8 192024 499 3179 173 959

26 MM 0 315209 819 5607 285 1576

27 MH 5 142900 371 2683 128 715

28 MS 11 310440 807 5596 279 1552

29 NT 5 223784 582 4107 202 1119

30 OT 8 192157 500 3158 174 960

31 PH 14 407548 1058 7336 366 2037

32 SM 6 186250 484 3446 168 931

33 SJ 4 106487 277 1737 97 532

34 SB 11 313296 813 5704 281 1567

35 SV 0 331418 862 5754 297 1655

36 TL 5 137955 358 2293 124 690

37 TM 10 450663 1173 8505 406 2254

38 TL 5 118447 308 1952 108 592

39 VS 5 235527 612 4309 211 1178

40 VL 11 192112 499 3515 172 960

41 VN 5 145736 379 2413 131 728

42 BUC 0 2113362 5495 63401 1902 10567

Nr.loc.urb: număr localități urbane componente; Pop.urb: populația urbană; Snec: 
suprafața necesară; SV: spațiu verde; PU: păduri de recreere și constituite în 
zone verzi din jurul localităților; OUG114: Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr. 114/2014; NT: Norme tehnice; OMS: Organizația mondială a sănătății

Pe de altă parte, alți autori susțin că pădurile urbane ar 
trebui să se afle la 5-10 minute de mers pe jos de casă, să 
aibă minimum 2 ha ca să poată crea un mediu forestier 
tipic și să aibă o structură deschisă (Coles and Bussey 
2000). Food and Agriculture Organization of United 
Nation (FAO) consideră că pădurile urbane trebuie să 

reprezinte o punte între zonele rurale și urbane și să poată 
furniza bunuri și servicii (lemn, fructe, alte produse 
nelemnoase, apă curată, recreere și turism), să aibă o 
suprafață de minim 0,5 ha și sa fie dotate cu facilități 
pentru recreere și petrecerea timpului liber (FAO, 2016). 
Agenția Europeană pentru Mediu recomandă ca spațiile 
verzi să nu fie mai departe de aproximativ 15 minute de 
mers pe jos, adică 900-1000 m, iar cele mai importante 
valori în ceea ce privește accesibilitatea spațiilor verzi 
sunt timpul de călătorie și distanta de mers pe jos (Zhang 
et al 2019).
Un studiu desfășurat în Cleveland, Ohio asupra a patru 
păduri urbane a arătat că 83% dintre vizitatori vin direct 
de acasă, iar marea majoritate călătoresc cu mașina 
personală. Același studiu a arătat că distanța medie de 
călătorie este de aproximativ 5 mile (≈ 8 km), iar durata 
unei plimbări este de 16 minute (Hammit 2002). Un 
alt studiu desfășurat în Turcia a arătat că 79% dintre 
vizitatori preferă să meargă maxim 30 minute de la 
reședința lor (Serin 2004 în Gül et al 2006), iar suprafața 
pădurii urbane să fie de minim 5 ha și maxim 300 ha 
(Atmiș 2016).
În anul 1997, s-a realizat un scurt studiu despre istoria 
pădurilor urbane din Europa, concluzionându-se că 
pădurile urbane sunt cele care se găsesc în apropierea 
zonelor intens construite, au o rețea densă de 
infrastructură de recreere, sunt foarte fragmentate din 
punct de vedere al mărimii și al proprietății, dar pe 
de altă parte, dau naștere la o serie de conflicte între 
silvicultura tradițională și persoane care au preferințe 
pentru alte funcții (Konijnendijk 1997).
Clark et al (1997) afirma faptul că pădurile urbane trebuie 
să ofere în primul rând servicii, mai mult decât produse 
și că o pădure urbană gestionată în mod sustenabil 
necesită intervenția omului. De asemenea, pădurile 
urbane nu pot fi separate de activitățile umane, activități 
care pot fi atât pozitive, cât și negative (Clark et at 1997).
Pădurile urbane sunt conectate la sistemul social-
ecologic, sunt formate din componente biofizice 
(arbori și vegetație asociată acestora) și componente 
sociale, sunt complexe și adaptive, implicând mai multe 
subsisteme, încorporate în sisteme mai mari. Pădurile 
urbane sunt sisteme proiectate de oameni care au o 
anumită robustețe structurală constând din acțiunile 
colective ale indivizilor (Mincey et al 2013).
Studiile bazate pe identificarea percepțiilor locuitorilor 
privind modul de amenajare a spațiilor verzi din zonele 
urbane sunt limitate. Ioja et al (2011) au identificat pe 
baza interviurilor, preferințele vizitatorilor din parcurile 
din București față de utilizarea acestora în scopul 
plimbării câinilor. Ghioca (2014) a realizat o analiză a 
spațiilor atractive, repulsive și neutre din orașul Brăila 
pe baza a 150 de interviuri susținute de imagini a 
diferitelor zone din oraș. Danea et al. (2017) au studiat 
preferințele locuitorilor Municipiului Suceava față de 
posibilele direcții de amenajare a Parcului Dendrologic 
Șipote, în contextul unor dispute administrative privind 
situația actuală a acestui parc.
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În timpul șederii principalele activități desfășurate sunt 
plimbarea (34%), picnicul (10%), mersul pe bicicletă (8%) 
și alergarea (7%), iar zonele cele mai utilizate au fost cele 
asfaltate, urmate de căile de acces neasfaltate și de zonele 
de picnic (Hammit, 2002). S-a observat faptul că pădurile 
urbane compuse din specii cât mai diferite, cu cât mai 
multe clase de vârstă oferă o gama mai largă de beneficii 
pe termen lung, în special dacă arborii aparțin unor 
specii repede crescătoare, longevive (Kenney et al 2011).
Legislația din Turcia definește pădurea urbană ca fiind 
parte din pădure rezervată pentru diferite activități ca 
drumeție, ciclism, călărie, care conține diverse facilități 
pentru agrement (restaurante, cafenele, case de cultură, 
chioșcuri cu produse locale, amfiteatre, amenajări 
pentru sport) și promovează în primul rând sănătatea, 
bunăstarea, funcțiile culturale, estetice și sociale, 
contribuind în același timp la frumusețea peisajului 
natural, servind diverselor activități fizice și nevoilor de 
relaxare ale publicului, facilitând turismul în timp ce 
se insuflă un sentiment de apreciere și conștientizare 
a pădurilor și naturii, în special în rândul copiilor și 
tinerilor (Atmiș 2016).
Pădurile urbane sunt locuri care reprezintă un 
ajutor pentru a scăpa de rutina zilnică de acasă și de 
la muncă și sunt asociate cu intimitatea, detașarea, 
refugiul și mediu de revenire (Hammit 2002). Pădurile 
urbane se caracterizează prin integrarea resurselor 
naturale cu amenajările umane, iar aceste resurse 
naturale (vegetația) are de cele mai multe ori, o valoare 
importantă de mediu, socială, economică și istorică 
(Dwyer et al 2000). Ele pot fi proiectate pentru a reduce 
efectul unor dezvoltări urbane prin modificarea 
climei, reducerea consumului de energie în clădirilor, 
absorbția radiațiilor ultraviolete și dioxidul de carbon, 
îmbunătățirea calității aerului, reducerea nivelului 
de zgomot, reducerea inundațiilor (Dwyer et al 2000). 
Studiile au demonstrat faptul că spațiile verzi din zonele 
urbane, fie ele chiar și de dimensiuni reduse, au efect de 
răcorire, cunoscut sub numele de „park cool island”, efect 
evidențiat în special în zilele toride de vară (Oliveira et 
al 2011). Calitatea aerului este foarte bine evaluată cu 
ajutorul arborilor care joacă rol de bioindicatori (Bolea 
and Chira 2005).
Cele mai importante servicii pe care le oferă o pădure 
urbană sunt eliminarea poluanților atmosferici, 
îmbunătățirea calității apei, reducerea consumului 
de energie, habitat pentru fauna sălbatică, bunăstare 
socială și psihologică, iar aceste păduri sunt esențiale 
pentru sănătatea actuală, dar și viitoare a orașelor și 
a locuitorilor săi (Clark et at 1997). Conform tuturor 
celor menționate anterior Clark și colaboratorii (1997) 
au formulat următoarea definiție a pădurilor urbane: 
aglomerare de arbori din orașe, proveniți atât din 
regenerări naturale, cât și plantați, care sunt gospodăriți 
astfel încât să ofere locuitorilor un „nivel continuu de 
beneficii economice, sociale, de mediu și ecologice, atât în 
prezent cât și în viitor”. Aceeași autori au conceput un 
model al pădurii urbane gestionate în mod durabil care 
se bazează pe 3 componente și anume:

 » resursa vegetație,
 » cadru comunitar puternic
 » gestionare adecvată a resursei.

Fiecare componentă conține un set de criterii:
1. pentru „resursa vegetație” – consistență, clase de 

vârstă, compoziție, specii autohtone;
2. pentru componenta „cadru comunitar puternic”– 

cooperarea instituțiilor publice, implicarea marilor 
proprietari publici și privați, cooperarea industriei 

„verzi”, acțiuni ale comunității, interacțiunea dintre 
cetățeni, guvern și mediul de afaceri, conștientizarea 
generală privind arborii ca resursă a comunității, 
cooperare regională;

3. pentru componenta „gestionare adecvată a resursei” 
– planuri de management complexe la nivel de oraș, 
finanțare, resursă umană, instrumente de evaluare, 
protecția arborilor existenți, selectare de specii și 
locații, standarde pentru îngrijirea arborilor, siguranța 
locuitorilor, reciclare (Clark et at 1997).

În țări precum Belgia, Danemarca, Irlanda, Olanda, 
Marea Britanie s-au emis politici de împădurire în 
zonele urbane aglomerate, politici care au cea mai mare 
prioritate (Konijnendijk 2003). Spre exemplu, în Beijing, 
dintre toate beneficiile oferite de pădurile urbane, cel 
mai important este îndepărtarea poluanților atmosferici 
(Yang et al 2005).
McPherson (1993) oferă o definiție a ceea ce însemnă o 
pădure urbană sănătoasă și anume este cea care poate 
susține pe termen lung producția de bunuri și servicii, 
mențin un flux constant de beneficii și sunt gospodărite 
astfel încât să maximizeze profitul, dar și să creeze 
alte tipuri de diversitate (structurală și funcțională, 
genetică). Aceste păduri joacă un rol foarte important în 
îmbunătățirea calității mediului urban (Yang et al 2005).
Pădurile urbane sunt considerate o „tehnologie vie”, care 
ajută la menținerea unui mediu sănătos pentru locuitorii 
din mediul urban și atenuează impactul dezvoltării 
urbane prin moderarea climatului, conservarea energiei, 
reducerea cantităților de CO2, îmbunătățirea calității 
apei și aerului, controlul scurgerilor și al inundațiilor, 
scăderea nivelului de zgomot, habitat pentru viața 
sălbatică și spoirea atractivității orașului (Dwyer et al 
1992). Compoziția arboretului poate avea efecte pozitive 
la nivel mental și psihic, cum ar fi culoarea frunzelor sau 
zonele deschise din cadrul arboretului (Gül et al 2006). 
Astfel, pădurile urbane joacă un rol foarte important în 
îmbunătățirea calității mediului urban, iar atunci acest 
rol al său poate reprezenta o condiție de a transforma 
statutul unei păduri în pădure urbană sau periurbană.
Pădurile urbane oferă beneficii imateriale, dar foarte 
importante, cum ar fi habitat pentru fauna sălbatică, 
mediu estetic, realizează o legătură între om și mediul 
natural, experiențe emoționale și spirituale, sentiment mai 
puternic de apartenență la comunitate (McPherson 1993).
Calitatea mediului în care se dezvoltă comunitățile umane 
este un deziderat major al comunității mondiale (EC 2008, 
HCL Brașov 153/2010, WHO 2010, FAO 2016,UN 2018). 
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Pădurile, în general, sunt „un adevărat izvor de sănătate” 
și au efecte benefice asupra creativității, forței de muncă 
și dau vitalitate și optimism (Beldeanu 2008). Cercetările 
recente (din Europa, Asia, America, Australia) subliniază 
efectele benefice ale pădurii urbane asupra sănătății 
oamenilor. FAO (2016) enumera trei funcții terapeutice 
ale pădurii urbane: prevenirea bolilor, terapia și 
recuperarea după boală. Arborii și pădurile urbane oferă 
efecte benefice asupra majorității bolilor importante ale 
societății moderne: stres, anxietate, depresii, boli psihice/
mentale (Berman et al 2012, Schmechel 2018, Wang et al 
2019), oboseală cronică și boli fiziologice (Park et al 2010), 
boli cardiace și ale sistemului circulator (Song et al 2017, 
An et al 2019, Pratiwi et al 2019), diabet (Ulmer et al 2016, 
Solomou et al 2018), obezitate și boli de nutriție (West et 
al 2012, Veitch et al 2016), cancer (pulmonar), astm și boli 
respiratorii (Zoeller 2009, Braillon 2019), bolile cronice, 
pierderea mobilității, deteriorarea auzului și alte boli ale 
vârstei înaintate (Xie et al 2018), mortalitatea (Villeneuve 
et al 2012). În Asia au fost relevate efectele „băii de 
pădure” (forestbathing), asupra stării fizice și mentale ale 
oamenilor (Park et al 2010, Shinrinyoku 2018). Pădurile 
de pin au efecte benefice asupra bolilor de plămâni prin 
fitoncidele produse, pe când pădurile de stejar au efecte 
pozitive asupra afecțiunilor cardiovasculare (Beldeanu 
2008). Spațiile verzi sunt deosebit de importante pentru 
sănătatea populației din mediu urban deoarece acestea 
promovează un stil de viață sănătos prin multitudinea de 
excerciții și activități fizice care se pot desfășura (Chiriac 
et al 2009).
În urma tuturor considerentelor s-a concluzionat că 
suprafața minimă a unei păduri urbane ar trebui să fie 
de minim 2 ha și să se situeze la maxim 1 km de mers 
pe jos (10-15 minute plimbare) din orice punct cu acces 
public (zonă rezidențială, stație de cale ferată, drum 
public, linie de transport public urban sau metropolitan 
etc.). Dacă s-ar fi optat pentru o suprafață mai mică, 
respectiv 0,5 ha așa cum recomandă FAO, serviciile pe 
care ar trebui să le ofere această pădure ar fi fost mult 
diminuate și unele chiar inexistente datorită suprafeței 
foarte restrânse. Referitor la criteriul de 10-15 minute de 
mers pe jos, studiile au arătat că distanța față de pădurea 
urbană este mult mai importantă decât ceea ce oferă 
pădurea în sine, cu referire la detașarea fată de locurile 
aglomerate, de rutină zilnică de acasă și de la serviciu, 
de sarcinile de lucru (Hammit 2002).
Luând în considerare cele menționate anterior s-a optat 
pentru un alt criteriu de definirea a pădurii urbane și 
anume acela că pădurea respectivă să dispună de o serie 
de amenajări care să faciliteze petrecerea timpului liber 
sau desfășurarea altor activități recreative.
Ținând cont de faptul că pădurea urbană reprezintă 
habitat pentru fauna sălbatică, pentru diverse specii 
de floră sau poate fi chiar un habitat deosebit s-a optat 
pentru introducerea unui criteriu de delimitare a 
pădurii urbane și periurbane care se referă la potențialul 
instructiv – educativ pe care îl poate oferi această pădure.
Pădurile destinate recreării, conform literaturii analizate, 
sunt situate în imediata vecinătate a aglomerărilor 

urbane, la circa 5-10 minute de mers pe jos și sunt dotate 
cu amenajări specifice petrecerii timpului liber. În ce 
privește suprafața acestora, se recomandă ca, la nivelul 
unei localități, să fie desemnate ca păduri de recreere 
între 9 și 300 de m2/locuitor, iar trupurile de pădure cu 
funcții de recreere să aibă cel puțin 0,5-5,0 ha. Spațiul 
verde pentru recreere cuprinde, pe lângă pădurile 
destinate în mod special acestui scop, și parcurile cu 
gazon, grădinile, arborii individuali și pâlcurile de arbori 
situați pe domeniul public și privat, indiferent de forma 
de proprietate.
Pe lângă funcția de agrement, pădurile urbane și 
periurbane oferă și alte servicii ecosistemice, după cum 
urmează:
 » eliminarea (filtrarea) poluanților atmosferici,
 » îmbunătățirea calității apei,
 » îmbunătățirea climatului și a calității aerului,
 » reducerea consumului de energie,
 » reducerea nivelului de zgomot,
 » adăpost pentru faună sălbatică.

Adăugând la acestea și bunurile și produsele furnizate 
de pădurile urbane (lemn, fructe și ciuperci, produse 
nelemnoase etc.), situarea unor suprafețe păduroase cu 
funcții prioritare de recreere conduce în mod indirect la 
o îmbunătățire a sănătății fizice și psihice conducând la o 
bunăstare socială, psihologică și economică a populației.
Elementele constitutive ale arboretului trebuie să fie 
caracteristice unei structuri deschise, cu formarea unui 
mediu forestier tipic, alternanțe de specii cu colorit cât 
mai variat. Pe cât posibil la regenerarea sau plantarea 
suprafețelor se recomandă utilizarea unor specii repede 
crescătoare, longevive. Astfel, pădurile urbane ar trebui 
să asigure o diversitate structurală, funcțională și 
genetică toate incluse într-o structură robustă.
Infrastructura de recreere poate cuprinde instalații și 
amenajări pentru drumeții, ciclism, călărie, amenajări 
pentru picnic, rețele de transport asfaltate sau 
neasfaltate, locuri de joacă pentru copii, bănci, zone de 
odihnă, amenajări speciale pentru observarea naturii 
etc.
Pe baza analizei efectuate au fost stabilite următoarele 
criterii care se cer îndeplinite pentru ca o pădure să poată 
fi încadrată în categoria pădurilor urbane și periurbane 
cu funcții de recreere, culturale sau istorice:
1. suprafața trupului de pădure să fie minim 2 ha;
2. parcela de pădure să se afle la o distanță mai mică de 

1 km (echivalentul a 10-15 min de mers pe jos) de o 
zonă rezidențială, de o linie de transport în comun 
(urban sau metropolitan), parcări publice sau private 
amplasate de-a lungul drumurilor publice;

3. să dispună de infrastructură de recreere și/sau 
petrecere a timpului liber (ex. poteci turistice, locuri 
amenajate pentru picnic, parc aventura, facilități 
sportive, spații de joacă pentru copii etc.) sau 
condițiile de teren să permită realizarea unor astfel 
de amenajări;
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4. parcela de pădure să cuprindă sau să se afle în 
imediata vecinătate a unui monument al naturii, 
monument istoric, zone de interes cultural (inclusiv 
patrimoniu imaterial). Acest criteriu s-a luat în 
considerare datorită zonării funcționale a pădurilor 
din Normele Tehnice pentru Amenajarea Pădurilor 
aflate în vigoare în România;

5. parcela de pădure să aibă potențial instructiv - 
educativ deosebit (amenajări pentru urmărirea 
vieții sălbatice, specii sau exemplare rare de floră, 
habitate deosebite etc.);

6. să îmbunătățească calitatea mediului urban 
(bunăstare socială și psihologică, sănătatea actuală 
și viitoare a locuitorilor, eliminarea poluanților 
atmosferici, îmbunătățirea calității apei, reducerea 
consumului de energie, îmbunătățirea calității 
aerului, reducerea nivelului de zgomot, reducerea 
inundațiilor);

7. se va lua în considerare parcela întreagă de pădure 
(conform amenajamentului silvic).

Criteriile 1 și 2 sunt obligatorii și cumulative cu cel puțin 
unul dintre celelalte criterii.

Fig. 1. Delimitarea pădurilor urbane din jurul Brașovului

Luând în considerare toate criteriile menționate mai sus 
s-a făcut o simulare pentru a delimita pădurile urbane 
și periurbane administrate de Regia Publică Locală a 
Pădurilor Kronstadt, regie care administrează pădurile 
orașului Brașov. Astfel, în urma aplicării metodologiei 
fundamentată din punct de vedere științific mai sus, s-a 
obținut o suprafață de aproximativ 6700 ha, reprezentând, 
raportat la populația Municipiului Brașov, 23 ha la 1000 
locuitori, sau 230 m2 pe cap de locuitor. (fig. 1).

4.Concluzii
În urma studiului literaturii de specialitate s-a 
concluzionat că părerile specialiștilor în ceea ce privește 
termenul de „pădure urbană” sunt foarte diverse, dar 
cu un lucru sunt toți de acord și anume că aceste tipuri 
de păduri trebuie să aducă cât mai multe beneficii și 
monitorizarea lor trebuie să devină o prioritate.
Făcând o sinteză a tuturor definițiilor și caracteristicilor 
din literatura studiată s-a elaborat o serie de criterii 
care ar trebui îndeplinite de către o pădure ca aceasta 
să fie urbană. Dintre aceste criterii amintim câteva și 
anume: suprafață de minim 2 ha, să se afle o distanță de 
aproximativ 10-15 minute de mers pe jos, să dispună de 
infrastructură de recreere etc.
De asemenea, pe baza acestei metodologii de delimitare 
a pădurilor urbane s-a realizat o primă simulare pentru 
pădurile din jurul Brașovului de pe raza Regiei Publice a 
Pădurilor Kronstadt.

Finanțare
Finanțarea cercetărilor a fost efectuată prin: Programul 
Operațional Competitivitate, Axa: 1 Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea: 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de 
cunoștințe, activități de tip C; Denumire Proiect: 
Creșterea competitivității economice a sectorului 
forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, 
tehnologie și competențe CDI; ID / Cod My SMIS: 
P_40_380 / 105506; Nr. Contract: 15/01.09.2016; Nr. 
Contract subsidiar: 14/23.07.2019 „Monitorizarea stării 
ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului 
recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și 
periurbane administrate de RPLP Kronstadt”; Activitatea: 
D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă, 
Subactivitatea 1(SA1) - Identificarea și delimitarea 
arboretelor administrate de RPLP Kronstadt care se 
pot constitui în păduri urbane și periurbane cu impact 
social pentru populația Municipiului Brașov; Perioada 
de realizare: 25.09.2019-31.12.2019.
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Abstract
Methodology of delimitation the urban and peri-urban forests with recreational, cultural, and historical 
functions
The forests with recreational functions are divided, according to the Romanian legislation into two categories, 
namely: park forests and recreational forests. FAO believes that urban forests should represent a bridge between 
rural and urban areas and be able to provide goods and services. These can be designed to reduce the effect of 
urban developments by changing the climate, reducing energy consumption in buildings, absorbing ultraviolet 
radiation and carbon dioxide, improving air quality, reducing noise levels, reducing floods. The most important 
services that an urban forest offers are the elimination of atmospheric pollutants, the improvement of water 
quality, the reduction of energy consumption, wildlife habitat, social and psychological well-being, and these 
forests are essential for the present, but also future health of cities and of its inhabitants. Urban forests are 
considered a "living technology" that helps maintain a healthy environment for urban inhabitants and mitigates 
the impact of urban development. It was concluded that the minimum area of an urban forest should be at least 
2 ha and be within a maximum of 1 km on foot (10-15 minutes’ walk) from any point with public access. The 
methodology developed was applied for a first case study, namely for the delimitation of urban and peri-urban 
forests from the municipality of Brasov and which are administered by RPLP Kronstadt. This methodology is 
intended to be applicable in any other urban area.
Keywords: urban forest, recreational function, goods and services, infrastructure.
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Tentativă de încadrare a arboretelor  
de brad din Munții Banatului în categoria 

„păduri inteligente” pe baza datelor  
din amenajamentele silvice

Lucian DINCĂ, Emilia VECHIU

1. Introducere
Pădurile prezintă o importanță deosebită deoarece 
oferă o gamă largă de servicii ecosistemice, precum: 
producția de lemn, calitatea aerului, conservarea 
biodiversității, furnizarea apei, controlul eroziunii, 
prevenirea inundațiilor, recreere, etc (Tognetti 2017, 
Krieger 2001). Conceptul de ”silvicultură climatică 
inteligentă” (Climate-Smart Forestry - CSF) este unul 
mai recent și integrează oportunitățile schimbărilor 
climatice în dezvoltarea silviculturii forestiere. Acest 
concept prezintă trei obiective principale: reducerea 
vulnerabilității pădurilor la schimbările climatice; 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea 
durabilă a productivității pădurilor (Nabuurs et al 2017, 
Yousefpour et al 2018).
Munții Banatului fac parte din grupa Carpaților 
Occidentali, fiind situați în sud-vestul României. Sunt 
formați din șisturi cristaline, calcare și roci vulcanice 
(Vlad 1997).
Bradul este una dintre speciile importante de conifere 
și ocupă în România 5% din suprafața pădurilor, 
respectiv 0,3 mil. ha (Barbu and Barbu 2005, Mihai et 
al 2018). Acesta este răspândit cu precădere în Carpații 
Orientali între 400-1200 m altitudine, în Carpații de 
Curbură, în Carpații Meridionali se găsește în amestec 
cu alte specii, iar în Munții Banatului este răspândit la 
altitudini mai mici în zona platoului calcaros al Aninei-
Oravița, în amestec cu pădurile de foioase. Este o specie 
pretențioasă față de condițiile climato-edafice; astfel, 
vegetează în condiții diverse de climat, ca în sud-vestul 
Carpaților, unde climatul este sub-mediteranean, sau 
în nord, unde este un climat continental (Șofletea and 
Curtu 2007, Teodosiu et al 2019).
Scopul acestui articol este de a stabili o modalitate de 
încadrare a arboretelor de brad dintr-o anumită zonă 
a țării în categoria pădurilor inteligente, așa cum s-a 
realizat deja pentru molid (Dincă et al 2019) și anin 

(Blaga et al 2019) în Carpații Meridionali.

2. Metoda de lucru
Baza de date constituită pentru realizarea acestui 
articol cuprinde toate elementele de arboret de brad 
cu vârste mai mari de 40 de ani (4185 elemenete) din 
amenajamentele silvice efectuate în perioada 1991-2008 
pentru pădurile de stat din zona Munților Banatului (21 
ocoale silvice).
S-au luat în considerare și s-au analizat 9 parametrii de 
arboret și staționali (tab.1). Pentru fiecare parametru 
analizat, s-au dat note de la 1 la 5, respectiv: 1 = foarte 
scăzut; 2 = scăzut; 3 = mediu; 4 = ridicat; 5 = foarte ridicat. 
Prin însumarea acestor valori, a rezultat un punctaj 
total corespunzător fiecărei subparcele în care apare în 
compoziție bradul, iar parcelele cu punctaj maxim au 
fost considerate cele caracteristice pădurilor inteligente 
de brad.

Tab. 1. Punctajul acordat în funcție de caracteristica arboretului

Nr.
crt Caracteristica

Punctajul
1 2 3 4 5

1 Diam mediu (cm)* 10-32 34-38 40-42 44-50 46-98
2 H medie (m)* 9-24 25-28 29-30 31-32 33-42
3 Structura 1 2 3 4
4 Consistența 0.1-0.4 0.5-0.6 0.9 0.7 0.8
5 Elagajul 0.1 0.2-0.4 0.7 0.5 0.6
6 SUP C A; D J, V G,M E, K

7 Grupa funcț + categ. 
funcțională

1,2A ;
1,2C

1,2K;
1,2L;
 1,5L

1,1C;
1,4D;
2,1B

1, 4F; 1, 
4I;

1, 5L

1,5A; 
1,5H;
1,5J

8 Altitudinea (m) <600; 601-
700

701-
800

801-
900

901-
1400

9 Tip stațiune
5242;
5243;
2120

4210;
4220;
3311

4420;
4430;
3322
3332

2332;
2333 3333

*La aceste caracteristici s-a împărțit tot șirul de valori în 
5 categorii, 1 = cea mai mică (ex: diam mediu între 10-
32 cm, 5 = cea mai mare (ex: creșterea curentă de 2.6-

E C O L O G I E
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18.5 m3/an/ha) și s-au dat note corespunzătoare acestor 
categorii. Împărțirea pe categorii s-a realizat astfel încât 
să se țină cont și de caracteristicile biometrice analizate, 
dar și să se realizeze o împărțire echilibrată ca număr de 
valori pe fiecare categorie.
Semnificația termenilor din tabelul 1 (extras):
 » Structura: 1 = arboret echien; 2 = arboret relativ 

echien; 3 = arboret relativ plurien; 4 = arboret plurien.
 » Subunități de producție/protecție (SUP) (extras): 

A=Codru regulat, sortimente obișnuite: lemn pentru 
cherestea, construcții, celuloză; E=Rezervații pentru 
ocrotirea integrală a naturii; G=Codru grădinărit 
J=Codru cvasigrădinărit; K=Rezervații de semințe; 
M=Păduri supuse regimului de conservare deosebită.

 » Grupa funcțională (GF) și categoria funcțională 
(FCT) (extras): 1.1C = Păduri de pe versanții râurilor 
și pâraielor din zona montană și colinară, care 
alimentează lacurile de acumulare existente sau a 
căror amenajare a fost aprobată, situate la distanțe 
de 15 până la 30 km în amonte de limita acumulării, 
în funcție de volumul lacului și suprafața sa, de 
transportul de aluviuni și de torențialitatea bazinului; 
1.2A= Pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, 
pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu 
înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate 
de fliș, nisipuri sau pietrișuri, cu înclinare mai mare 
de 30°; 1.2C= Benzile de pădure din jurul golurilor 
alpine, cu lățimi de 100-300 m; 1.2K= Pădurile situate 
în zonele de carst; 1.2L = Pădurile situate pe terenuri 
cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni 
și alunecări; 1.4D = Pădurile din jurul stațiunilor 
balneoclimaterice și al sanatoriilor de intensitate 
funcțională medie și ridicată, stabilite prin studii de 
specialitate; 1.4I= Benzile de pădure constituite din 
parcele întregi situate de-a lungul șoselelor turistice 
de importanță deosebită, internațională și națională ; 
1.5A = Parcurile naționale ; 1.5H = Pădurile stabilite 
ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere 
și conservarea genofondului forestier; 1.5J = Pădurile 
seculare de valoare deosebită, precum și porțiunile de 
pădure cu specii rare (tisă, zâmbru, castan comestibil, 
alun turcesc, liliac ș.a.); 1.5L = Pădurile constituite în 
zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor; 2.1B = 
Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși 
de calitate superioară pentru lemn de cherestea.

 » Tipul de stațiune (TS) (conform Chiriță et al 1977): 
2332 = Montan de molidișuri Bm districambosol 
edafic submijlociu cu Oxalis-Dentaria +- acidofile; 3322 

= Montan de amestecuri Bm(i) luvosol și preluvosol 
edafic mijlociu cu Festuca +- Calamagrostis; 3332 = 
Montan de amestecuri Bm eutricambosol edafic 
mijlociu cu Asperula-Dentaria; 3333 = Montan de 
amestecuri Bs eutricambosol edafic mare cu Asperula-
Dentaria; 4210 = Montan-premontan de făgete Bi, 
rendzinic edafic mic; 4220 = Montan-premontan 
de făgete Bm, rendzinic edafic mijlociu; 4420 = 
Montan-premontan de făgete Bm, eutricambosol 
edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria; 4430 = Montan-

premontan de făgete Bs, eutricambosol edafic mare 
cu Asperula-Dentaria; 5242 = Deluros de făgete Bm, 
eutricambosol edafic mijlociu cu Asperula-Asarum; 
5243 = Deluros de făgete Bs, eutricambosol edafic 
mare cu Asperula-Asarum.

3. Rezultate și discuții
Pădurile inteligente de brad din Munții Banatului se 
regăsesc pe suprafața a 10 ocoale silvice; cele mai 
numeroase sunt situate în ocoalele silvice Dobra 
(12), Hunedoara (11), Rusca Montană (8), Teregova și 
Caransebeș (câte 3).
Masivele montane cu cea mai bună prezență a 
arboretelor inteligente de brad sunt: Poiana Ruscăi și 
munții Semenicului (fig. 1).

Fig. 1. Distribuția pădurilor inteligente de brad din Munții 
Banatului (https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/

Geografie/Art/Partea%20II/A4352.pdf; autori:Carmen Camelia 
Rădulescu and Ionuț Popa)

Tab. 2. Caracteristicile arboretelor inteligente de brad  
din Munții Banatului

Nr
crt

Ocol
silvic

Vârsta
(ani) SUP Expo

ziție

Incli-
nare
(%)

Alti
tude
(m)

1 Dobra 115 K NE 20 1050

2 Dobra 110 K NE 20 1050

3 Rusca Montană 120 K S 30 1030

4 Dobra 150 M NE 22 1100

5 Anina 120 M S 40 845

6 Hunedoara 100 K V 25 1090

7 Hunedoara 100 K V 26 1090

8 Hunedoara 100 K V 26 1090

9 Rusca Montană 120 K SE 37 1025

10 Rusca Montană 125 K SV 35 1035

11 Rusca Montană 120 K S 30 1030



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

80

Nr
crt

Ocol
silvic

Vârsta
(ani) SUP Expo

ziție

Incli-
nare
(%)

Alti
tude
(m)

12 Hunedoara 140 K NV 25 990

13 Văliug 120 G V 20 1075

14 Dobra 110 M NV 16 1100

15 Teregova 150 A SE 33 1100

16 Dobra 140 K NE 20 1050

17 Dobra 110 K NE 20 1050

18 Ana Lugojana 120 M E 50 820

19 Hunedoara 150 K S 22 1035

20 Rusca Montană 125 K SV 27 1025

21 Rusca Montană 100 K SE 37 1025

22 Rusca Montană 125 K SV 35 1035

23 Caransebeș 90 K S 33 1250

24 Văliug 110 G SV 16 875

25 Dobra 90 M E 17 1100

26 Reșița 105 K N 20 900

27 Dobra 100 M E 20 1025

28 Teregova 150 A SE 31 1045

29 Teregova 150 A SE 34 1105

30 Dobra 140 K NE 20 1050

31 Dobra 110 K NE 20 1050

32 Dobra 110 A SE 16 1060

33 Dobra 110 K S 16 1100

34 Hunedoara 140 K N 18 1125

35 Hunedoara 100 K S 22 1035

36 Hunedoara 100 K S 22 1035

37 Hunedoara 100 K V 26 1095

38 Hunedoara 100 K V 27 1035

39 Hunedoara 85 K SV 28 1035

40 Rusca Montană 155 K SE 37 1025

41 Caransebeș 100 K NV 36 1300

42 Caransebeș 150 K SV 35 1200

Pădurile inteligente de brad din Munții Banatului au 
vârste înaintate, cuprinse între 85 și 155 de ani (fig. 2), 
apațin, în general, subunității de producție, categoriei 
funcționale K = rezervații de semințe, grupei funcționale 
1 = Păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupei 5H 
= Pădurile stabilite ca rezervații pentru producerea de 
semințe forestiere și conservarea genofondului forestier 
sau 5L = Pădurile constituite în zone de protecție (zone 
tampon) a rezervațiilor.

Fig.2. Distribuția pădurilor inteligente de brad din Munții 
Banatului pe vârste

Fig.3. Distribuția pădurilor inteligente de brad din Munții 
Banatului pe altitudini

Fig.4. Distribuția pădurilor inteligente de brad din Munții 
Banatului pe categorii de pantă a terenului

Fig.5. Distribuția pădurilor inteligente de brad din Munții 
Banatului pe expoziții

Arboretele inteligente de brad din Munții Banatului 
au vârste înaintate (fig. 2), sunt prezente la altitudini 
cuprinse între 820 m și 1300 m, mai ales la 1000-1100 m. 
(fig. 3), pe terenuri cu înclinare medie și mare (fig. 4) și 
expoziții însorite (fig. 5).
Tipurile de sol caracteristice pentru aceste arborete 
sunt eutric cambosol și distric cambosol, soluri 
caracteristice zonei și speciei (Filipov 2005, Șofletea and 
Curtu 2007). Tipurile de stațiune caracateristice sunt: 
Montan-premontan de făgete Bs, eutricambosol edafic 
mare cu Asperula-Dentaria și Montan de amestecuri Bs 
eutricambosol edafic mare cu Asperula-Dentaria.
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4. Concluzii
Încadrarea pădurilor dintr-o anumită zonă în categorii 
de favorabilitate pentru conceptul de păduri inteligente 
(în cazul nostru în 5 categorii) se dovedește o metodă 
bună de ierarhizare a acestora. Caracteristicile după 
care se poate realiza această clasificare sunt atât 
caracteristici de arboret (clasă de producție, structură, 
consistență, creșteri, elagaj), cât și caracteristici 
amenajistice (subunitate de producție și protecție, 
grupă și categorie funcțională) sau staționale (altitudine, 
floră, sol, stațiune). Dintre acestea, pot fi alese cele 
mai reprezentative caracteristici, care însă nu cuprind 
aceleași elemente specifice (de exemplu: diametrul și 
volumul; tipul de floră și tipul de stațiune etc.).
Pădurile inteligente de brad din Munții Banatului 
au vârste înaintate, apropiate și trecute de vârsta 
eploatabilității și sunt situate mai ales în munții Poiana 
Ruscăi și munții Semenicului
Aceste arborete apar preponderent la altitudini montane 
medii, pe terenuri cu pante medii și mari și pe expoziții 
însorite. Solurile caracteristice sunt eutri- și distri-
cambosolul, iar stațiunile sunt cele din etajele montan de 
amestec sau montan-premontan de făgete, de bonitate 
superioară.

Bibliografie
Barbu I, Barbu C, 2005. Silver fir in Romania. Ed. Tehnica Silvică, 

Bucureşti.
Blaga T, Dinca L, Pleșca IM, 2019. How can smart alder forests (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.) from the Southern Carpathians be indentified 
and managed. Scientific papers series „Management, Economic 
Engineering in Agriculture and Rural Development”, 19(4), 29-35.

Chiriţă CD, Vlad I, Păunescu C, Pătrăşcoiu N, Roşu C, Iancu I, 1977. 
Staţiuni forestiere. Fundamentări staţionale în silvicultură. Ed. 
Academiei R.P.R. Bucureşti.

Dincă L, Murariu G, Iticescu C, Budeanu M, Murariu A, 2019. Norway 
spruce (Picea Abies (L.) Karst.) smart forests from Southern Carpathians. 
International Journal of Conservation Science, 10(4), 781-790.

Filipov F, 2005. Pedologie. Iasi RO: Ion Ionescu de la Brad Publishing 
House.

Florea N, Munteanu I, 2003. Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor 
(SRTS). Ed. Estfalia, București.

Krieger DJ, 2001. Economic value of forest ecosystem services: a 
review. The Wilderness Society, NW Washington DC.

Mihai G, Bîrsan MV, Dumitrescu A, Alexandru A, Mirancea I, Ivanov 
P, ... & Daia M, 2018. Adaptive genetic potential of European silver 
fir in Romania in the context of climate change. Annals of Forest 
Research, 61(1), 95-108.

Nabuurs GJ, Delacote P, Ellison D, Hanewinkel M, Hetemäki L, 
Lindner M, 2017. By 2050 the mitigation effects of EU forests could 
nearly double through climate smart forestry. Forests, 8(12), 484.

Rădulescu CC, Popa I, 2016. Geografie clasa a IV-a. 2 vol. Asociaţia Art 
i.k.s. – Bucureşti. https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20
IV-a/Geografie/Art/Partea%20II/A4352.pdf

Şofletea N, Curtu L, 2007. Dendrologie. Brasov, RO: Universităţii" 
Transilvania" Publishing House.

Teodosiu M, Mihai G, Fussi B, Ciocîrlan E, 2019. Genetic diversity and 
structure of Silver fir (Abies alba Mill.) at the south-eastern limit of its 
distribution range. Annals of Forest Research, 62(2), 139-156.

Tognetti R, 2017. Climate-Smart Forestry in Mountain Regions–COST 
Action CA15226. Impact, 2017(3), 29-31.

Vlad ŞN, 1997. Calcic skarns and transversal zoning in the Banat 
mountains, Romania: indicators of an Andean-type setting. 
Mineralium Deposita, 32(5), 446-451.

Yousefpour R, Augustynczik ALD, Reyer CP, Lasch-Born P, Suckow 
F, Hanewinkel M, 2018. Realizing mitigation efficiency of European 
commercial forests by climate smart forestry. Scientific reports, 8(1), 
1-11.

***Amenajamentele silvice ale ocoalelor: Ana Lugojana (1999), Anina 
(2007), Baile Herculane (2001), Berzeasca (1995), Bocșa Română 
(2004), Bozovici (2004), Caranesbeș (1995), Coșava (2002), Dobra 
(1997), Hunedoara (1993), Mehadia (1993), Moldova Nouă (2006), 
Nera (2004), Oravița (2008), Oțelu Roșu (2000), Păltiniș (1998), Reșița 
(2001), Rusca Montană (1991), Sasca Montană (2007), Teregova (1992), 
Văliug (1992). ICAS

http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/
http://climo.unimol.it/

Abstract
An attempt to frame fir stands from Banat Mountains in the “smart forest” category based on data from forest 
management plans
The present article attempts to introduce the notion of smart forests (similar to smart agricultural cultures) in 
the forest domain. At the same time, it identifies a parameter system that can frame fir stands from Banatului 
Mountains in this category. This framing is based on offering a grade for 9 characteristics of supercells in which 
the fir is present (stand, forest management and site characteristics) by taking into account data from forest 
management plans from over 40 years ago. As such, it was observed that smart fir stands are situated in Banatului 
Mountains especially in Poiana Ruscăi and Semenic Mountains. They have advanced ages, are located at altitudes 
of 1000-1100 meters, on medium and high slopes and sunny expositions, on different soils and on superior 
reliability stations.
Keywords: smart forests, silver fir, soil, site, Banatului Mountains.
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1. Introducere
Denumirea genului Ranunuculus L. are la bază cuvântul 
latin „rana”, adică “broască”, făcând aluzie la locurile 
apoase în care trăiesc multe dintre speciile sale (Chifu 
2006). Genul cuprinde peste 600 specii de plante, 
răspândite pe tot mapamondul (Hörandl and Emadzade 
2012), dintre care în Europa sunt native numai 133 (Tutin 
et al 2007), iar în România doar 44 (Sârbu et al 2013).
Printre acestea se numără și Ranunuculus thora (grecescul 

„thorax” însemnând „platoșă”, legat de la forma frunzei 
tulpinale inferioare) (fig. 1), endemit european, ce 
poate fi întâlnit în: Albania, Austria, Cehia, Croația, 
Elveția, Franța, Italia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, 
România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ucraina 
(Tutin et al 2007, Dihoru and Negrean 2009). R. thora este 
o specie montană, de substrat calcaros; habitatul său 
specific fiind reprezentat de pajiști stâncoase, din etajul 
alpin și subalpin (Sârbu et al 2013).

Fig. 1. Exemplar de Ranunculus thora (foto G. Lazăr)

Datorită rarității, Ranunuculus thora este inclusă în 
„Cartea roșie a plantelor vasculare din România” (Dihoru 
and Negrean 2009) și în „Lista roșie a plantelor superioare 
din România” (Oltean et al 1994). Este o plantă ierboasă, 
perenă, cu rădăcini tuberizate. Tulpina este lungă, de 10-
30 (50) cm. Frunzele sunt glauce, glabre, cele tulpinale 
sesile, cele bazale care apar numai după înflorire 
sunt pețiolate, reniforme. Caracteristica deosebit 
de distinctivă a speciei (față de tot restul speciilor 
recunoscute în România) o reprezintă frunza tulpinală 
inferioară, care este mare, reniformă sau subrotundă, 
mai lată decât lungă, cu marginea întreagă la bază și 
crenată spre vârf. Florile au 5 petale galbene, de obicei 
solitare, cu diametrul de 10-20 mm. Sepalele sunt tot 5, 
lungi de 6-7 mm, glabre. Produce achene puține, mici 
de 3-4 mm, subglobuloase, cu un rostru subțire, puțin 
încârligat. Înflorirea are loc, de obicei, în lunile iunie-
iulie. Numărul de cromozomi 2n = 16 (Tutin et al 2007, 
Dihoru and Negrean 2009, Nyárády 1953).
Potrivit lucrărilor de specialitate recente, Ranunuculus 
thora este recunoscută în România (vezi fig. 2) din 
următoarele masive montane: Bucegi (?), Cindrel, 
Ciucaș, Făgăraș, Godeanu (?), Maramureș, Păpușa, Piatra 
Craiului, Piatra Mare și Rodnei (Oprea 2005, Dihoru and 
Negrean 2009, Bartók et al 2014).

Fig. 2. Harta corologică a speciei Ranunculus thora în România

F L O R A
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Munții Bucegi sunt tocmai locul din care specia a fost 
semnalată pentru prima dată de pe teritoriul actual al 
României. Meritul îi revine medicului și botanistului 
transilvănean de origine germană Johanne Christiano 
Gottlob Baumgarten, care, la începutul secolului XIX, 
identifică planta în zona brașoveană a acestor munți 
(Baumgarten 1816). Ulterior, în anul 1883, botanistul 
maghiar Ludovicus Simonkai herborizează planta, 
din etajul alpin al Munților Bucegi (Bartók et al 2014). 
Profesorul Dimitrie Grecescu colectează și el specia 
în anii 1899 și 1901, de pe Caraiman și de la Obârșia 
Ialomiței (Grecescu 1909). După anul 1901 planta nu a 
mai fost reconfirmată, astfel încât prezența sa în Bucegi 
a fost pusă la îndoială (Nyárády 1953, Beldie 1979, Dihoru 
and Negrean 2009).

2. Metoda de lucru
Pe teren au fost efectuate următoarele activități:
 » s-au evaluat suprafața ocupată și numărul de 

exemplarele de Ranunculus thora;
 » s-au realizat observații asupra condițiilor staționale;
 » s-a amplasat un releveu fitocenotic prin care au fost 

determinate toate speciile de plantele superioare de 
pe o suprafață de 100 mp, stabilindu-se totodată și 
indicele de abundență – dominanță2 pentru fiecare 
dintre acestea;

 » au fost stabilite coordonatele locului, cu un receptor 
GPS terestru.

Pentru determinarea plantelor au fost utilizate 
următoarele lucrări: Flora R.P.R., vol. II (Nyárády 1953); 
Plante vasculare din România (Sârbu et al 2013); Flora 
ilustrată a României (Ciocârlan 2000) și Flora Europaea, 
vol. 1 (Tutin et al 2007).

3. Rezultate
În cursul unor observații floristice efectuate în Munții 
Bucegi, în vara anului 2019, a fost identificată o micro-
populație de 70-80 fitoindivizi aparținând speciei 
Ranunculus thora, care ocupă o suprafață de aproximativ 
300 mp, în zona cunoscută sub denumirea de Turnurile 
Țigănești.
Plantele respective vegetează la altitudinea de 2300-2350 
m, pe un versant cu înclinarea de 40-45o. Substratul 
litologic este format din conglomerate calcaroase. Solul 
este de tip litosol. Așa cum se poate constata din releveul 
floristic prezentat în tab. 1, vegetația poate fi încadrată în 
asociația Seslerio haynaldianae – Caricetum sempervirentis 
Pușcaru et al 1956.
Apreciem că starea de conservare a grupului de plante 
este foarte bună. Un factor de risc îl reprezintă pășunatul 
și eventuale treceri ale unor turme de animale domestice 
(de la stânele din văile Ciubotei sau Țigănești), aceasta 
pentru că, deși locul este situat în interiorul zonei de 
protecție integrală a Parcului Natural Bucegi, Planul 
de management al acestuia permite această activitate. 
Totuși, perimetrul este relativ puțin expus, datorită 

2 Drept scară de apreciere a abundenței – dominanței a fost folosită cea caracteristică sistemului Braun – Blanquet, completată 
de Tuxen et Ellenberg (1937): 5 = 75-100%, 4 = 50-75%, 3 = 25-50%, 2 = 10-25%, 1 = 1-10%, + = 0.1-1% și r = 0.01-0.1%.

condițiilor de relief. O altă amenințare o reprezintă 
dezvoltarea unor fenomene erozionale, chiar în zona 
micro-populației, apărute în urma producerii unor 
avalanșe de zăpadă.

Tab. 1. Releveu floristic amplasat

Nr. 
crt. Specia Ind.

Ab-Do
1 Sesleria rigida Heuffel 30
2 Festuca versicolor Tausch 20
3 Anemone narcissiflora L. 10
4 Carex sempervirens Vill. 10
5 Ligusticum mutellina (L.) Crantz 10
6 Ranunculus thora L. 10
7 Salix alpina Scop. 10
8 Scabiosa lucida Vill. 10
9 Bartsia alpina L. +

10 Dryas octopetala L. +
11 Hedysarum hedysaroides (L.) Schintz et Thell. +
12 Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. +
13 Lentodon montanus Lam. +
14 Luzula sudetica (Willd.) Schultes +
15 Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch +
16 Salix reticulata L. +
17 Silene acaulis (L.) Jacq. +
18 Achillea schurii Schultz. Bip. r
19 Anthoxanthum odoratum L. r
20 Biscutella laevigata L. r
21 Cruciata glabra (L.) Ehrend. r
22 Dianthus glacialis Haenke r
23 Euphrasia minima Jacq. ex Lam. et DC. r
24 Festuca supina Schur r
25 Gentiana utriculosa L. r
26 Gentianella austriaca (A. et J. Kerner) Holub r
27 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. r
28 Linum extraaxilare Kit. r
29 Parnassia palustris L. r
30 Phyteuma orbiculare L r
31 Polygonum viviparum L. r
32 Primula elatior (L.) L. r
33 Primula minima L. r
34 Ranunculus serpens Schrank r
35 Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy r
36 Salix hastata L. r
37 Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex Schrank et C.F.P. Mart. r
38 Soldanella hungarica Simonkai r
39 Thymus pucherrimus Schur r

4. Discuții și recomandări
Regăsirea speciei rare Ranunculus thora în Munții Bucegi 
are o importanță științifică incontestabilă.
Pentru protejarea plantei, o primă măsură care se 
impune ar fi ca, la actualizarea Planului de management 
al Parcului Național Bucegi, specia să fie inclusă în Lista 
Roșie a plantelor superioare, precum și în lista plantelor 
reprezentative, periclitate, vulnerabile și rare din Parc. 
În acest fel se va îmbogăți, cu încă o specie, bogata zestre 
de plante superioare rare a Munților Bucegi și totodată 
a Parcului Național Bucegi, care cuprindea până în 
prezent nu mai puțin de 93 de astfel de taxoni (*** 2018).
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A doua măsură ar consta în redefinirea zonei de protecție 
integrală ale Parcului, astfel încât perimetrele în care 
chiar există specii sau / și habitate rare să fie ocrotite cu 
adevărat. De altfel, meteahna de a permite pășunatul cu 
animale domestice în zona de protecție integrală este o 

„bubă” generală a planurilor de management ale parcurilor 
(fie naturale, fie naționale) din România. Privind în 
oglindă restricțiile severe impuse pădurilor (unde practic 
orice intervenție este interzisă) și larghețea permisivă 
din cazul pășunilor, nu putem decât să ne întrebăm 
retoric de ce această diferență de abordare în planurile de 
management? Oare utilizarea lemnului în gospodării este 
o activitate mai puțin tradițională decât pășunatul?
Totodată, apreciem că ar fi foarte utilă o monitorizare 
anuală a stării de conservare și a dinamicii evoluției 
speciei Ranunculus thora, preferabil în perioada estivală, 
pornind de la informațiile prezentate în acest articol.
De asemenea, pot fi efectuate cercetări pentru 
identificarea unor noi plante / grupuri / populații în zonă 
(și nu numai), pentru o corectă și completă evaluare a 
speciei pe plan local.
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Abstract
Ranunculus thora L. rediscovered in the Bucegi Mountains after more than 100 years
Ranunculus thora is a rare plant that is included in the “Red book of vascular plans from Romania” (Dihoru and 
Negrean 2009) and in the “Red list of superior plants from Romania” (Oltean et al 1994), that has not been observed 
in the Bucegi Mountains since the beginning of the 20th century, so that the most recent botanists come to put their 
presence under question (Nyárády 1953, Beldie 1979, Dihoru and Negrean 2009). In addition to the description of 
the species and the general spread in Romania, the article presents the main site characteristics and the cenotic 
environment in which the plants identified in Bucegi, at the Gypsy Towers, grows. At the same time, the size and 
conservation status of the mico-population are evaluated, and finally, a few brief recommendations are made, 
regarding the management and monitoring of the species in the Bucegi Natural Park.
Keywords: Ranunculus thora, rare species in Romania, Carpathian Mountains, description, chorology, micro-
population evaluation, conservation measures.
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1. Introducere
Conectivitatea reprezintă gradul în care peisajul 
facilitează sau împiedică libera circulație printre 
habitatele cu resurse (Taylor et al 1993), iar conectivitatea 
ecologică este definită ca fiind capacitatea de a sprijini 
mișcarea animalelor, fluxul de gene și alte procese 
ecologice și evolutive, care necesită suprafețe mari 
de manifestare (Beier et al 2011). Noile tendințe la 
nivel internațional promovează conceptul conservare 
a conectivității, definit de Lausche et al 2013 drept o 
măsură de conservare în zone naturale interconectate 
și în medii degradate sau fragmentate de activitățile 
antropice și dezvoltare cu scopul de a menține și restaura 
integritatea ecosistemelor naturale afectate, legăturile 
dintre habitatele critice și faună, precum și procesele 
ecologice importante pentru bunurile și serviciile livrate 
naturii și oamenilor.
A fost evidențiat faptul că unele specii de carnivore, 
sunt vulnerabile la expansiunea rețelelor de drumuri 
și căi ferate (Kramer-Schadt et al 2004, Grilo et al 
2008), datorită densităților reduse și a teritoriilor mari 
utilizate. În cazul în care activitatea umană este foarte 
intensă, marile carnivore pot să selecteze habitatele cu o 
vegetație abundentă, sau pot chiar să abandoneze acele 
zone, rezultând o extincție locală a cestora (Griffiths and 
Schaik 1993, Percy 2003).
Zonele cu densități ce depășesc 0,6 km/km2 pot să nu fie 
utilizate de către lup (Thiel 1985, Mech et al 1988), iar 
această selecție pentru habitate cu densități reduse ale 
drumurilor a fost documentată și pentru râsul american 
(Lovallo and Anderson 1996), dar și pentru ursul grizzly 
(Mace et al 1999).
Mecanismul prin care infrastructura liniară produce 
un efect de barieră asupra speciilor de animale 
sălbatice, poate să fie de natură psihologică sau/și 
comportamentală. Cel psihic pare să nu afecteze foarte 
mult marile carnivore, dar cel comportamental poate 
face ca unele specii să evite zonele cu activități umane 
(Rodríguez et al 1997). Acest fapt trebuie studiat și 
înțeles și în cazul țării noastre pentru a putea realiza un 

management bun al acestor zone și implicit o refacere/
păstrare a conectivității structurale și funcționale.
Pentru a asigura conservarea conectivității, și daca este 
cazul refacerea acesteia este necesar să se cunoască 
situația actuală a traficului rutier și feroviar, cu scopul 
de a evalua permeabilitatea structurală care are ca și 
obiect clasificarea elementelor naturale sau artificiale 
ale peisajului care pot reprezenta bariere fizice pentru 
deplasarea indivizilor/ speciilor țintă.

2. Material și metode de cercetare
Datele referitoare la volumul de trafic au fost preluate 
de la European Road Safety Observatory, perioada de 
timp analizată fiind între anii 2012 și 2016. În paralel, 
au fost utilizați și senzori de detecție a numărului de 
mașini. Senzorii folosiți au fost poziționați în afara 
părții carosabile, în imediata vecinătate a zonei de 
rulare, raza de detecția a acestora fiind de 8 m, astfel 
fiind monitorizate ambele sensuri de circulație. În 
ceea ce privește volumul de trafic feroviar, acesta a fost 
evaluat utilizând operatori în zona de studiu. Aceștia au 
înregistrat trenurile care au trecut prin zonă, specificând 
tipul acestora (de marfă sau de călători) și perioada de 
timp în care au trecut. Observațiile s-au desfășurat timp 
de o lună.
O parte din seturile de date analizate acoperă nivelul 
național, însă mare parte din date acoperă nivelul zonei 
de studiu, care este intens circulată: Comarnic – Brașov, 
Râșnov – Predeal și Săcele – Măneciu.

3. Rezultate
Analiza generală a numărului de autovehicule, a 
accidentelor rutiere la nivel național și a factorilor 
favorizanți.
Analiza numărului de vehicule la nivel național (Fig. 
1) a indicat faptul că numărul acestora a crescut de-a 
lungul perioadei analizate (2012-2016), de la aproximativ 
5 milioane de vehicule la 6,5 milioane în anul 2016. 
Creșterea numărului de vehicule nu a fost urmată de o 
îmbunătățire considerabilă a infrastructurii de transport, 
determinând astfel o supraîncărcare a acesteia.

FA U N A
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Fig. 1. Situația numărului de vehicule la nivel național, în 
perioada 2012-2016 (European Road Safety Observatory)

Creșterea numărului de vehicule a determinat creșterea 
numărului de accidente cu morți/răniți, de-a lungul 
timpului, însă, în continuare, infrastructura de transport 
reprezintă un factor determinant în producerea acestora. 
O creștere foarte mare a numărului de accidente cu 
răniți s-a înregistrat în perioada 2014-2016, însă numărul 
cu accidente soldate cu victime omenești a fost constant 
(Fig. 2), sugerând inclusiv îmbunătățirea condițiilor de 
siguranță la producerea vehiculelor.

Fig. 2. Numărul de accidente soldate cu morți și răniți în perioada 
2007-2016 (European Road Safety Observatory)

În vederea determinării situației accidentelor soldate 
cu victime omenești pe luni s-au integrat datele la nivel 
național și s-au generat 3 categorii de accidente: număr 
de șoferi decedați, număr de pasageri decedați și număr 
de accidente cu pietoni decedați. În luna august s-au 
produs cele mai multe accidente soldate cu victime 
omenești, urmată de luna octombrie și luna decembrie 
(Fig. 3). Această analiză poate sugera faptul că speciile de 
faună sălbatică sunt foarte expuse riscului de accidente 
în aceste luni calendaristice.

Fig. 3. Numărul de accidente cu morți distribuite pe luni 
calendaristice (European Road Safety Observatory)

Mai departe, s-a realizat o analiză a distribuției 
accidentelor pe zile calendaristice (Fig. 4): cele mai 
multe accidente soldate cu victime omenești fiind 
înregistrate duminica, vinerea și sâmbăta. Aceste date 
pot sugera și faptul că infrastructura de transport este 
supraîncărcată la sfârșit de săptămână, în această 
perioadă probabilitatea de producere a accidentelor 
vehicul - animal sălbatic fiind foarte ridicată.

Fig. 4. Numărul de accidente cu morți distribuite pe zile ale 
săptămânii (European Road Safety Observatory)

S-a determinat, de asemenea, distribuția accidentelor pe 
intervale orare (Fig. 5), rezultând faptul că la ora 17 s-au 
înregistrat cele mai multe accidente soldate cu victime 
omenești, urmată de orele 18, 19 și, apoi, până la orele 
23. Faptul că în timpul nopții s-au înregistrat mai puține 
accidente soldate cu victime indică o ușoară relaxare a 
traficului, însă aceasta este urmată de o perioadă de creștere 
a numărului de accidente în intervalul orar 4:00 – 6:00.

Fig. 5. Situația numărului de accidente cu morți pe intervale orare 
(European Road Safety Observatory)

Pentru a determina influența condițiilor meteo asupra 
producerii accidentelor cu victime s-au analizat datele 
disponibile pentru anul 2016 (Fig. 6), rezultând faptul 
că cele mai multe dintre acestea s-au produs in condiții 
meteo favorabile (carosabil uscat).

Fig. 6. Situația numărului de accidente raportat la condițiile 
meteo (European Road Safety Observatory)



Anul XXIV | Nr. 45 | 2019

87

Situația circulației feroviare din zona de studiu
În ultimii anii, circulația feroviară a exercitat un pericol 
asupra conectivității speciilor de faună sălbatică din 
zona de studiu. Mai mult decât atât, prin modernizarea 
unor sectoare de cale ferată, viteza trenurilor a crescut, 
mișcarea este mult mai lină și astfel sunetul caracteristic 
al trenurilor este mult diminuat. Combinat cu zgomotul 
produs de circulația rutieră determină imposibilitatea 
speciilor sălbatice de a sesiza apropierea trenurilor. De 
menționat este faptul că doar în perioada 2017-2018 au 
fost omorâți de tren 9 urși în zona de studiu.
Astfel, media pe zi în perioada 7 februarie – 12 martie 2019 
a fost de 203 trenuri. Având în vedere că speciile vizate 
în această cercetare au un comportament predominant 
nocturn, intervalul orar 17:00 – 7:00 este de cel mai mare 
interes și totodată cel mai periculos pentru acestea. În 
acest interval, media trenurilor este de 130, dintre care 
34 sunt trenuri de călători. Regimul trenurilor de călători 
este unul fix, acestea circulând la intervale orare bine 
stabilite, frecvența acestora fiind mult mai mică decât 
cea a marfarelor. Acestea din urmă, având o fluctuație 
numerică foarte mare, circulând la intervale de timp 
neregulate, în funcție de contractele de transport și de 
intervalele libere înregistrate între trenurile de călători. 
Este bine cunoscut din cercetările efectuate pe speciile 
de animale sălbatice, faptul că acestea se adaptează 
destul de ușor și de repede la condițiile antropice din 
teritoriul acestora, dacă aceste condiții au frecvențe și 
intensități constante. Astfel, cel puțin teoretic speciile 
de animale din zonă, ar putea să deprindă abilități în 
a evita calea ferată, în anumite intervale de timp, dacă 
frecvența tuturor trenurilor ar fi constantă în timp. În 
perioada de studiu, numărul de marfare a fluctuat de la 
un minim de 50 pe o perioadă de 24 de ore, până la un 
maxim de 300. În concluzie, stabilirea unor intervale 
regulate de circulație a marfarelor în zona de studiu, ar 
putea contribui la reducerea ratei mortalității speciilor 
vizate în zona de studiu.

Fig. 7. Situația numărului de trenuri de călători/marfă/ore în 
zona de studiu

Fig. 8. Situația numărului total de trenuri de călători/marfă/ore 
în zona de studiu

Situația circulației rutiere din zona de studiu
Spre deosebire de circulația feroviară, care exercită o 
influență majoră pe Valea Prahovei, liniile de cale ferată 
fiind oarecum paralele cu drumul național, în zona 
Râșnov – Predeal nu se înregistrează această presiune 
(nu există cale ferată), în vreme ce drumul DN1A, este 
intersectat de către calea ferată doar în cateva puncte, 
neînregistrându-se astfel efectul de barieră multiplă.
Circulația rutieră a fost analizată pe cele 3 sectoare de 
drum și anume, Comarnic- Sinaia - Brașov, Râșnov - 
Predeal și Săcele - Măneciu.
Mai departe s-a realizat analiza numărului de mașini 
deținute de locuitorii din județele din zona de studiu și 
anume: Brașov și Predeal, dar și de zona București – Ilfov 
(de unde este cunoscut faptul că este cel mai mare aport 
de autovehicule în general) (Fig. 9). Astfel, cel mai mare 
număr de vehicule rutiere/1000 de locuitori în perioada 
2014 – 2017 este înregistrat în București – Ilfov, urmat de 
Brașov și Prahova. La nivel național, numărul de mașini 
raportat la 1000 de locuitori (indicele de motorizare) este 
în continuă creștere, încă din anul 2014 (Fig. 9). Deși 
indicele de motorizare este în județele Brașov și Prahova 
sub media pe țară, Valea Prahovei este considerată 
una dintre cele mai circulate sectoare de drum la nivel 
național, fapt datorat în mare parte numărului mare 
de mașini la nivel de București și Ilfov unde acestea 
depășesc cu 70,4% media națională.

Fig. 9. Evoluția indicelui de motorizare (număr de vehicule 
rutiere/1000 locuitori) atât la nivel național cât și în județele cu 

influențele cele mai mari asupra circulației pe Valea Prahovei

În ultimii 3 ani, traficul pe Valea Prahovei a fost într-o 
continuă creștere, mai ales pe tronsonul Sinaia – Predeal, 
acolo unde se combină efectul produs de circulația pe 
sectorul Predeal – Râșnov, cu cel de pe sectorul Predeal 

– Brașov (Fig. 10, 11, 12). Dacă în anul 2015, pe sectorul 
Sinaia-Predeal circulau în medie pe zi 25201 mașini, cu 
un maxim de 31640 în luna august și cu un minim în 
luna aprilie, în anul 2017 situația s-a înrăutățit, numărul 
înregistrat de mașini fiind de aproximativ 35000 în lunile 
august și septembrie, cu o ușoară scădere în lunile 
octombrie și noiembrie și altă ușoară creștere în luna 
decembrie. În această zonă este prevăzut în MasterPlanul 
de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere să se construiască 
un tronson al autostrăzii Ploiești – Cristian.
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Fig. 10. Traficul mediu zilnic lunar pe contorul de trafic rutier 
Sinaia (în perioada 2015-2017)

Valorile colectate de către contorul de trafic amplasat 
la Predeal indică faptul că de-a lungul anilor s-a 
înregistrat o creștere constantă a numărului de vehicule 
rutiere, maximul fiind în lunile iulie și august (Fig. 11). 
Diferențele în ceea ce privește numărul de mașini de 
la Sinaia și Predeal sugerează faptul că multe dintre 
autovehiculele înregistrate de către contorul Sinaia se 
opresc în stațiunile Sinaia, Bușteni, Azuga. Anul 2017 
înregistrează și aici cele mai ridicate valori, reflectate în 
media zilnică anuală pe acest tronson (care se apropie 
vertiginos de 20000 de mașini). O altă descărcare de trafic 
are loc de la acest contor, prin preluarea unui număr 
important de vehicule de către drumul DN73A (Predeal 

– Râșnov), unde de altfel este prevăzut în MasterPlanul 
de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere să se construiască 
un tronson al autostrăzii Ploiești – Cristian.

Fig. 11. Traficul mediu zilnic lunar pe contorul de trafic rutier 
Predeal (în perioada 2015-2017)

Valorile înregistrate la contorul de trafic Timișul de Jos 
confirmă cele menționate anterior, o bună parte din 
trafic fiind preluat de către DN73A (Predeal – Râșnov), 
unele vehicule rutiere oprindu-se de asemenea în 
Predeal. Și aici, lunile în care se înregistrează cele mai 
mari valori ale traficului (18000) sunt cele de vară (iulie 
și august) (Fig. 12). Anul 2017 a înregistrat cele mai mari 
valori, în corelație strânsă cu analizele de mai sus de la 
contorul Sinaia și Predeal.

Fig. 12. Traficul mediu zilnic lunar pe contorul de trafic rutier 
Timișul de Jos (în perioada 2015-2017)

Analiza detaliata a situației traficului
Mai departe s-a realizat o analiză detaliată pe contorul 
de trafic de la Predeal, pentru a determina distribuția pe 
luni a traficului rutier (Fig. 13), rezultând valori maxime 
în lunile august și iulie (27524 și 26138) și valori minime 
în luna decembrie (4376 vehicule rutiere).

Fig. 13. Situația pe luni (maxime și minime) a traficului rutier 
pentru perioada 2013 - 2018

Minima zilnică s-a înregistrat în luna decembrie (într-o 
zi de miercuri) (Fig.14), în vreme ce maxima zilnică a 
fost consemnată într-o zi de sâmbătă din luna august și 
într-o zi de vineri din luna iulie. Aceste valori sunt direct 
corelate cu cele rezultate din analiza accidentelor soldate 
cu victime omenești, subliniind încă o dată, dacă mai era 
nevoie, pericolul la care sunt expuși participanții la trafic 
mai ales din cauza lipsei infrastructurii rutiere adecvate 
(autostrăzi). Cele menționate mai sus exercită implicații 
directe asupra riscului de accidente cu animalele 
sălbatice, datorită supraîncărcării infrastructurii de 
transport, a creșterii numărului de autovehicule, al 
orarului fluctuant al trenurilor marfare, dar și al 
lipsei unei semnalizări adecvate a zonelor favorabile 
traversării infrastructurii de transport de către speciile 
sălbatice.

Fig. 14. Minimele zilnice de vehicule rutiere înregistrate pe luni și 
pe zile

Fig. 15. Maximele zilnice de vehicule rutiere înregistrate pe luni și 
pe zile
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Analiza traficului pentru Măneciu, Cheia și Săcele și 
prognoza de trafic pentru următorii anii
Analiza traficului pentru contoarele rutiere Măneciu, 
Cheia și Săcele (Fig. 16, 17, 18) indică valori mult mai 
scăzute decât cele de pe Valea Prahovei, însă aceste 
valori pot fi influențate de măsurile adoptate pentru 
devierea traficului de pe DN1. Luna august prezintă cele 
mai ridicate valori ale traficului, aflându-se în strânsă 
legătură cu cele menționate mai sus, această lună fiind 
deosebit de aglomerată pe DN1 în toate sectoarele 
acestuia. Prognoza de trafic (Fig. 19) indică o creștere 
pe toate sectoarele, la toate categoriile de vehicule, 
exercitând astfel o presiune și mai mare asupra speciilor 
de animale sălbatice.

Fig. 16. Traficul mediu zilnic la contor de trafic rutier Măneciu 
(2013-2017)

Fig. 17. Traficul mediu zilnic la contor de trafic rutier Cheia 
(2013-2017)

Fig. 18. Traficul mediu zilnic la contor de trafic rutier Săcele 
(2013-2017)

Fig. 19. Prognoza de trafic pentru anul 2025

4. Concluzii
Analiza numărului de vehicule a indicat o creștere 
continuă în ultimii ani, datele actuale fiind chiar mai 
îngrijorătoare, nefiind introduse în analiză datele 
aferente anilor 2018-2019. Creșterea numărului de 
vehicule a determinat creșterea numărului de accidente 
cu morți/răniți de-a lungul timpului, însă în continuare 
infrastructura de transport reprezintă un factor 
determinant în producerea acestora.
La nivel național, cele mai multe accidente cu victime 
omenești s-au produs în luna august, urmată de lunile 
octombrie și decembrie (în perioadele de concedii 
și sărbători), zilele în care se produc cele mai multe 
accidente mortale fiind duminică, vineri și sâmbătă. 
Aceste date pot sugera faptul că infrastructura de 
transport este supraîncărcată la sfârșit de săptămână, în 
această perioadă succesul la traversarea infrastructurii 
de transport de către speciile de animale sălbatice fiind 
foarte redus, iar riscul de producere a accidentelor 
foarte mare, chiar dacă viteza vehiculelor este mai 
redusă datorită aglomerației. Distribuția accidentelor pe 
intervale orare a indicat faptul că la ora 17 s-au produs 
cele mai multe accidente soldate cu decese, urmată de 
orele 19, 18 si până la orele 23. Faptul că în timpul nopții 
s-au înregistrat mai puține accidente soldate cu decese 
indică o oarecare relaxare a traficului, sugerând totodată 
creșterea șanselor de reușită la traversare a speciilor de 
animale sălbatice.
În ceea ce privește traficul feroviar, media numărului de 
trenuri pe zi este de 130, dintre care 34 sunt de călători. 
Cercetările anterioare (Newmann et al 2013) efectuate pe 
speciile de animale sălbatice au indicat faptul că acestea 
se adaptează destul de ușor și de repede la condițiile 
antropice din zonă, dacă aceste condiții au frecvențe și 
intensități constante, însă fluctuația numerică foarte mare 
a trenurilor de marfă (de la un minim de 50 pe o perioadă 
de 24 de ore, până la un maxim de 300) poate determina 
imposibilitatea de a răspunde la aceste schimbări în timp. 
Drept dovadă servesc numeroasele accidentele animale 
sălbatice - trenuri înregistrate în ultimii ani în zona de 
studiu (Proiecte Life Safe Crossing, Life for Bear).
Traficul rutier a crescut progresiv în intervalul de 
timp analizat (2015-2017), pe toate sectoarele de drum 
analizate, maximul lunar fiind atins, în general, în 
luna august (perioada de vârf a concediilor de vară), 
corelându-se astfel cu situația accidentelor soldate cu 
decese la nivel național, această lună reprezentând un 
risc și pentru eventualitatea producerii unor accidente 
vehicul – animale sălbatice.
Analiza comparativă a traficului rutier și a sectoarelor 
de permeabilitate a indicat faptul că, în cadrul zonei de 
studiu, cele mai favorabile zone sunt situate pe tronsonul 
Predeal – Timișul de Jos, unde, de altfel, s-au înregistrat 
și cele mai mici valori ale traficului. De menționat este 
faptul că, în această zonă, infrastructura rutieră este 
dublată de cea feroviară, contribuind astfel la creșterea 
eforturilor la traversarea acestuia pentru speciilor de 
animale sălbatice.
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Analiza comparativă a traficului pentru contoarele 
rutiere Măneciu, Cheia și Săcele a indicat valori mult mai 
scăzute decât cele de pe Valea Prahovei, însă aceste valori 
pot fi influențate de măsurile adoptate pentru devierea 
traficului de pe DN1. Luna august prezintă cele mai 
ridicate valori ale traficului, aflându-se în strânsă legătură 
cu cele menționate mai sus, această lună fiind deosebit 
de aglomerată pe DN1 în toate sectoarele acestuia.
În vreme ce prognoza de trafic nu este deloc optimistă în 
ceea ce privește numărul de mașini, scenariul încărcării 
infrastructurii de transport existente fără a construi 
noi infrastructuri de transport (autostrada București – 
Cristian) este unul nefavorabil speciilor de faună sălbatică. 
Traversarea cu succes a speciilor, deja restricționată 
de numărul de mașini, trenuri și intervale aproape 
permanente în care acestea circulă va fi din ce în ce mai 
puțin probabilă în timp. De asemenea, chiar și construirea 
unei noi autostrăzi (fără a considera soluții tehnice cost 
eficiente pentru a asigura mișcarea speciilor) reprezintă 
o amenințare majoră asupra speciilor, prin reducerea/ 
stoparea fluxului de gene. De aceea, este necesar să 
se adopte o abordare care să se alinieze la standardele 
internaționale și să se desemneze aceste zone de trecere 
ca fiind coridoarele ecologice, care fac partea dintr-o 
rețea ecologică de conectivitate. Noile standarde IUCN 
Guidance for Conserving Connectivity through Ecological 
Networks and Corridors pot servi ca baza de identificare, 
desemnare, pentru stabilirea de măsuri de monitorizare 
și management a coridoarelor ecologice, în contextul în 
care țara noastră dispune de legislație specifică pentru 
coridoarele ecologice (OUG 57/2007), reprezentând un 
instrument foarte util în vederea conservării conectivității 
și asigurării fluxului de gene dintre populații.
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Abstract
Analysis of traffic situation in intensely circulated areas of Prahova Valley
One serious problem that all the developing nations are facing today is injuries and death of wildlife species due 
to road accidents. Because roads and railways act as multiple barriers and it is likely to fragment species habitats 
for the first time in Romania, it is very important to gain more knowledge on traffic volume and vehicle/train 
speed on road/railway sectors.
The analysis of the data available at the European Road Safety Observatory has shown that the number of vehicles 
has been steadily increasing in recent years, but this increase in the number of vehicles did not necessarily 
increase the number of accidents with dead/injured over time, resulting that inadequate transport infrastructure 
represents the main cause.
While traffic forecast is not certainly optimistic, and species can barely cross the existing infrastructure, the 
planned road development (Bucharest - Cristian highway) it is vital for wildlife species if cost-effective technical 
solutions for ensuring species movement are in place. Otherwise, anticipated development and existing pressure 
can impede gene flow with direct consequences on species conservation. We reinforce here the need to adopt 
international standards for ecological corridors designation by applying the new IUCN Guidance for Conservation 
Connectivity through Ecological Networks and Corridors standards as the basis for the identification, designation, 
governance and management. However, our country which is having specific legislation for ecological corridors 
(OUG 57/2007) can provide protection for achieving connectivity conservation.
Keywords: connectivity conservation, traffic, wildlife, infrastructure development
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Solutions for protection of hydrotechnical 
dikes in the areas populated by beavers

Claudiu PAȘCA, Marius POPA, Alexandru GRIDAN, Georgeta IONESCU, Daniel VIȘAN, Ovidiu IONESCU

1. Context
Beaver is one of the last extinct species that has been 
reintroduced in Romania. Between 1998 and 2003, 182 
individuals of different ages were released on three 
of the most important rivers: Olt (91), Mureș (56) and 
Ialomița (35) (Ionescu 2006, Ionescu et al 2010), as a large 
European initiative (Gaywood 2001, Halley 2001). Thus, a 
former extinct species from Romania was added to the 
list of strictly protected species, the Eurasian beaver 
being mentioned in Annexes 2 and 4 of the Council of 
Europe Directive 92/43 EEC.
Beside the obvious success of the reintroduction action, 
the special qualities of the species, to modify the habitat 
in which it lives (Wright et al 2002), it creates numerous 
conflicts with the local population and the institutions 
that manage the surface waters in Romania (I*** 2014).
Locals complain that the species causes damage in 
agricultural or fruit crops, floods land (with different 
categories of use: agricultural, pasture, hay, forest), 
access roads (most secondary) and affects the banks by 
cutting vegetation or creating holes in the banks.
On the other hand, the water management institutions 
as SGA, ANIF, and the town halls accuse the beavers of 
posing a risk for the safety of the population by building 
dams, weakening the structure of the flood protection 
dams or clogging the drainage channels, built in the 
communist era.
The big challenge is the implementation of optimal 
management measures that will result in maintaining a 
level of conflicts that will be compensated by the special 
advantages brought by the species, by restoring wetland 
area. (Collen et al 2001, Dittbrenner et al 2018).

2. Beaver’s ecological requirements
Beavers are highly adaptable animals, which allows 
them to populate very diverse habitats. Adaptability 
also results from the extraordinary ability to change 
the environment in sense of creating optimal living 
conditions. From this point of view, they are considered 
animals with the greatest capacity to transform the 
habitat they live in.

Although experts have established criteria for the 
classification of habitats for the beaver (Heidecke 1989), 
in practice it has been observed that, due to the high 
adaptive ability, beavers populate riparian habitats from 
all the biogeographic regions of Romania, even the less 
favourable (Pașca et al 2018).
However, the species requires minimal conditions to 
ensure its survival.

Sheltering and building of dams
Beavers are sheltering in the water banks, by digging 
dens that are connected to the river bed by one or 
more galleries. In the Romanian habitats there were 
observed three types of shelters (Ionescu et al 2010): 
underground (dug fully into the bank), over ground 
(built over the bank from branch fragments, and other 
types of material) and mixed (started as underground 
shelter and continued above the bank level). The "choice" 
of the type of shelter is based on local conditions: the 
height, the declivity and the texture of the banks. The 
most common are the burrows, which are made in the 
banks that are suitable for digging (loamy, sandy or mixt 
texture), as the shore has a slope of over 30 degrees, with 
a height of more than 60-70 cm.
Thus, on mountain rivers and streams, shelters are 
mostly structures made of cut branches. In grassland 
areas, where the soils are very sandy, numerous galleries 
can be seen, because their walls / ceilings fall during 
periods of floods if they are not sufficiently stabilized by 
vegetation. Both situations create stress and difficulties 
in establishing a permanent shelter.
Also, very important is the fluctuation of the water level. 
Beavers prefer stagnant waters that offer stable living 
conditions. In fluctuating water-level situations, they 
raise the level of the main room in the burrow, digging 
obliquely (Pașca et al 2011). So, many times, they 
perforate the upper part of the bank and are forced to 
continue building the shelter by accumulating external 
materials: branches, sludge, leaves, stones, vegetation, 
resulting in an artificial structure.
Besides permanent shelters, beavers are digging up 
temporary shelters, which are more numerous and used 
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in case of danger (Valachovič 2012). They are spread 
relatively evenly over the entire length of the territory 
used.
Observations made during the past reintroduction 
period have shown that beavers are highly adaptable to 
water level fluctuations, with the exception of very strong 
floods occurring in the upper rivers, when very young 
beavers can be caught off guard and killed. Juveniles and 
adults do not have problems in these cases, retreating 
outside of the den. (Pasca et al 2011).
In order to choose the optimal solution from a functional 
and financial point of view, which has the effect of 
avoiding conflicting situations, by protection of flood 
defence infrastructure, several criteria have taken into 
account. The criteria are presented in the SWOT analysis 
(Table 1).

Feeding needs
As a strictly herbivore rodent, the beaver is dependent 
on the presence of herbaceous and woody vegetation 
(Nolet et al 1994, Dvořák 2013). The fact that the species 
is active throughout the year has led to adaptations that 
allow the beaver to survive out of the vegetation season 
with food from perennial wood species.
Thus, when the herbaceous vegetation is not available, 
they feed on young shoots and the younger bark of 
shrubs and trees they found on the banks of the water.
They prefer softwood species: poplar, willow, alder in 
order of enumeration, but the most common wood 
species present in the diet is willow, because it is 
widespread at national level alongside flowing waters.
For these reasons, the presence of woody vegetation on 
the water bank is essential for a habitat to be considered 
favourable to the beaver natural dispersion.
However, there are cases in which the beaver families 
have survived in the absence of trees or shrubs (Pașca 
et al 2018), in the lakes and ponds with rich hydrophilic 
vegetation consisting of rush and reed (Typha sp. and 
Phragmites sp.). In these cases, they eat very nutritious 
rhizomes, which ensure their survival during the winter, 
as long as the water does not freeze completely.

Species requirements for hydrological conditions
As a semi-aquatic species, the main important criterion 
is the presence of water, but not less important is the 
existence of vegetation in the immediate proximity of 
water and housing conditions (favourable structural and 
textural shores).
The adaptability of the species is also highlighted by the 
way the beaver turns apparently unfavourable habitats 
in optimum ones. For example, a small stream that does 
not meet living conditions in terms of water depth can 
be an optimal area if it has abundant woody vegetation, 
allowing the construction of dams and, implicitly, raising 
the water level.
Generally, beavers need water with a minimum 50-70 cm 
depth and 2.5-3m width, to feel safe against predators or 
humans. In areas where these characteristics are not 
ensured, they build dams to increase the surface of the 

available water surface area and its depth. By these works 
the water speed decreases, which also improves the 
living conditions and the protection against predators by 
facilitating both upstream and downstream movement 
and decreases the background noise produced by water 
leakage and facilitating the determination of the noises.

Territorial behaviour
The beaver is a monogamous mammal with very well-
defined territorial behaviour.
The beaver families are composed of a pair of adult 
animals and offspring who have not reached sexual 
maturity. Juveniles remain with adults until they are two 
years old when they are drove away by the female. In a 
normal family, young beavers born in spring (2-5) and 
one-year juveniles (usually 2-3) born in the previous year 
can be found together with the adult couple.
Territory boundaries are well delimited by the use of 
anal secretions called castoreum. For this, the beavers 
create small mounds consisting of a mixture of mud / 
sand / vegetation over which they eliminate their own 
secretions. In this way the smell is kept better for a 
longer period of time, indicating to other specimens that 
the territory is busy.
Research has shown that there is a higher degree of 
tolerance towards the older generations of the parental 
family, and the beavers are more aggressive with the 
copies they have no kinship (beavers coming from larger 
distances).
Dispersion occurs both downstream or upstream, 
depending on habitat conditions. Travel distances of 
young adults looking for free territories are variable. In 
favourable habitat conditions the distance is smaller, 200-
400m. In the previous projects, a case of long-distance 
dispersion occurred when a beaver specimen captured 
near Sfântu Gheorghe was later found (with the help of 
the radio-transmitter implanted in the tail) upstream of 
Olteni, the distance of 38 km being covered during the 
spring period within 2 months of the release.
The density of families is directly proportional to the 
quality of the habitat, mainly with the available food 
and the surface of the water it has at its disposal. In this 
context, the highest densities were observed in marshy 
areas, with large water surface very abundant in food.
For example, in the NATURA 2000 site Lunca Bârsei 
on an area of   about 6 ha there are 4 families, the 
maximum distance between the shelters being 110m. 
A similar phenomenon has been observed upstream of 
the hydroelectric dam at Voila, along the Olt River, in a 
deltaic landscape.

3. Solutions to avoid man-beaver conflicts 
and protect the existent network of 
protection dams
Management solutions for conflict mitigation were 
developed for both North American and Eurasian 
beaver, the behaviour of the two species being very 
similar (Hammerson 1994, Busher et al 1999, Hartman 
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1999, Parker and Rosell 2003, Parker and Rosell 2012, 
Valachovič 2012, Vorel and Korbelova 2016).
In order to avoid or solve man-beaver conflicts, three 
categories of solutions were highlighted:
1. Solutions that have the role of preventing the 
installation of beavers in areas presenting risks for the 
human population. This can be achieved by:
a. Use of repellents / equipment for the removal of 

animals;

b. Elimination of woody vegetation / blocking access to 
food sources on the shore;

c. Paving the banks / making metal walls.
2. Relocation of beaver families from risk areas
3. Measures that block the access of the beavers to the 
body of the dam, and have no impact on the beavers that 
populate the area.
From the solutions identified in the literature, a selection 
was made whose analysis we present below (Table 1).

Table 1. The SWOT analysis of the solutions

Technical solution Strengths Weaknesses Opportunities Threats

Paving the banks 
with rocks

Long-term protection effect.
Low maintenance cost.

Very expensive costs of 
investment.

High impact on the 
environment and landscape.

Long-term protection of areas 
at high risk for human-wildlife 

conflicts.

This solution has a permanent 
effect.

Very high
costs of renaturation.

The use of repellents Very low impact on the environment Very expensive maintenance 
costs for repellents

The opportunity to test new 
repellents

There is a risk that the 
substances will not have the 

expected effect.

Steel sheet pile wall Lon- term protective effect.
Low maintenance cost.

Very expensive costs of 
investment.

Risk to be stolen.

Long-term protection of areas 
at high risk for human-wildlife 

conflicts.

This solution has a permanent 
effect.

Very high costs of renaturation.

Buried wire mesh
(fiber glass or steel)

Long lifetime for non-metallic nets and 
medium to long lifetime for steel mesh.

Stabilization of the banks through rooting
Low-capacity machines may be used

No maintenance costs

High investment costs
Long-term protection of areas 
at high risk for human-wildlife 

conflicts.

For unprotected metallic 
meshes: corrosion

Clearcutting of 
riparian vegetation

Maintaining some river sectors without 
beavers

Increased risk of erosion, 
high-speed propagation of 

flood waves.
High impact on the 

environment, especially on 
biodiversity and landscape.

High maintenance costs.

Long-term protection of areas 
at high risk for human-beaver 

conflicts.

The restoration of woody 
vegetation by firing and the 

need for regular maintenance

Electric fences Low impact on the environment

Requires recurrent 
maintenance

High risk to be stolen
Limited service life

High investment and 
operating costs

Small scale use
Short-term protection of areas 

at high risk

Risk of theft
It may have a short-medium 
effect due to the necessary 

costs and human effort

4. Description of technical solutions 
proposed for implementation
Based on the bibliographic analysis of the technical 
solutions used by other European countries and 
following the discussions with representatives of the 
project partners in Romania, it was decided that the 
most suitable solution for the conditions in our country 
is to use metal mesh with holes of maximum 10x10cm, 
parallel to the watercourse between the bank and the 
water, to block the access of the beavers to the protection 
dikes on both sides. The thickness of the metal wire 
must be at least 3 mm, and for composite (fiberglass) 
nets, more than 8 mm.
The width of the net depends on the height measured from 
the bottom of the bed to the top level of the shore. Generally, 
a mesh of 1.5-1.7 m is sufficient for most situations.
The solution is suitable for situations where the distance 
between the dike and the river bank line is over 5-6 m and 
allows the mesh barrier to be located 3-4 m from the water 
bank without disturbing the beavers installed in the area.
The method has the great advantage of eliminating the 
risk of weakening the flood defence structure, while 
allowing the normal development of the beavers' 
populations. In this respect, we must mention that in the 

Negru River basin many tributaries have protective dikes. 
This compromise solution would allow maintaining the 
beaver's population to a level very close to the maximum, 
without jeopardizing the safety of the hydro-technical 
constructions.

5. Description of the field activities
River sectors, with length ranging from 1 to 5.3 km, were 
evaluated to identify the most suitable location for the 
implementation of the proposed solution. The following 
streams were analysed: Păpăuți, Estelnic, Ojdula, Zăbala, 
Hilib, Lutoasa, and Capolna. All analysed sectors are 
channelled and have flood protection dikes, to reduce 
the risk of flooding.
The major criteria that were followed were the existence 
of optimal or satisfactory living conditions, the presence 
of the beaver in the area and the existence of hydro-
technical constructions that ensure the security of the 
population in the area. Another condition was for the 
area to be easily monitored after the end of the project.
Finally, after the completion of the field study, we 
discussed with the beneficiary (EPA Covasna) and it was 
decided that the chosen solution should be implemented 
on the Capolna area, being the most accessible for 
implementation and subsequent monitoring.
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Fig. 1. The schematic diagram of the solution implemented  
(cross section)

Fig. 2. Capolna Creek before measure implementing

6. The technical solution implemented

Fig. 3. Inserting the mesh into the ditch

After analysing and consulting the beneficiary and 
the project partners in connection with the proposed 
technical solutions, agreed that the optimal solution 
of conflict management in connection with the flood 
defence infrastructure is the burial of a galvanized metal 

mesh with meshes of maximum 10x10cm and wire 
thickness about 3mm. The net will have a length of 500 
m on each shore and a width (depth of burial) of 1.5 m.

Fig. 4. The area of implementation on Capolna River

The ditch was made at a distance of 3-4 m from the shore 
so that the existing beaver’s dens will not be disturbed. 
The soil resulting from the excavation will be temporarily 
stored in the ditch's side, to be easily accessible during 
the refill phase. Later it will be carefully compacted in 
the trench, avoiding damaging the net, and leaving no 
holes.
From the suggested location, for the implementation of 
the pilot measure, it was chosen the Capolna creek, being 
considered more accessible for both, implementation 
and easier monitoring in the future.
The measure was implemented as a pilot study, and its 
effectiveness will be monitored in the following two 
years. Annually, observations will be made about the 
degree of corrosion of the net to determine the lifetime 
of the materials used.

7. Conclusions
The use of buried metal nets is an opportunity to solve 
two very important problems: to protect the hydro-
technical dams against the animals that create holes in 
the ground (beaver or other species such as fox, badger, 
etc.), and to allow the free development of the beaver 
population, in accordance with the natural carrying 
capacity of the habitats.
One of the few disadvantages of this solution is the 
implementation cost which is very high (~25,500 €/

The limits of studied area
Studied sector
Implementation area
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km) and that is why the method is feasible if there are 
no alternatives to resolve conflicts in areas of high risk 
for the population. However, considering a lifespan 
of at least 25 years, we consider that the investment is 
acceptable because during usage of the net the dam 
won't be affected.
The efficiency is guaranteed owing to the fact that the 
barrier created will ensure the safety of the protection 
dam on the long term, the mesh also having the role of 
stabilizing the shore in case of natural erosions.
The costs are reduced considerably if they are provided 
from the design stage of the new dams, as a distinct stage 
in the construction phase. By using fiberglass nets, the 
investment will have a long-term effect (estimated to be 
about 500 years).
The solution applied in this study is the first in Romania 
and represents a success in terms of collaboration 
between institutions that apparently have contrary 
interests: the Water Management System (SGA), on the 
one hand and the Environmental Protection Agency 
Covasna (APM), and the National Institute for Research 
and Development in Forestry, INCDS Marin Drăcea, on 
the other hand.

Financing
This article is a result of the study: "Identification of 
optimal management solutions for human-beaver conflict 
situations (Castor fiber) and their implementation in a 
pilot area of the Negru River watershed, in connection 
with the maintenance of the human population's defence 
infrastructure against floods", part of CAMARO project.
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Abstract
The beaver is one of the last extinct species that has been reintroduced to Romania, as a large European initiative, 
in an attempt to restore the species range in Eurasia.
After two decades in which the population has grown steadily, in many areas where the number of beavers has 
reached the capacity to support the environment, human-beaver conflicts have begun to be reported.
As an irony of fate, one of the fiercest battles takes place between two great builders: the beavers, as a restorer 
of wetlands and representatives of institutions that deal with the regulation or channelization of running water. 
Such a hot zone is the Black River watershed.
The study is aiming to identify possible solutions for dam protection against the beavers' destructive potential and 
to implement the most appropriate of these. In order to do this, buried nets were used to block the access of the 
beavers to the protection dikes. This solution was applied on the Capolna River, within the CAMARO project, and 
proved to be suitable for solving two very important issues: to protect the hydrotechnical dikes against the animals 
that create holes in the ground (beaver or other species such as fox, badger, etc.), to allow the free development of 
the beaver population, in accordance with the natural carrying capacity of the habitats.
The works were carried out on a sector of 500 m, on both banks being buried metal nets in a vertical position, at 
a depth of 1.7 m.
The costs of this solution are very high (25,500 €/km), but it ensures the protection of the hydrotechnical 
constructions on medium or long term, so that it is certainly a veritable variant to solve such problems.
Keywords: Castor fiber, man-beaver conflict, beaver management in Romania, good practice guidance
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1. Introducere
Cunoașterea tiparelor de manifestare a dezastrelor 
naturale sau a celor provocate de om constituie un 
aspect esențial în prevenirea și creșterea rezilienței 
la manifestarea acestora, prin luarea unor decizii în 
cunoștință de cauză de către autoritățile responsabile și 
creșterea gradului de conștientizare și reacție la pericol 
de către societatea civilă.
Reziliența la dezastre este definită ca abilitatea indivizilor, 
comunităților, organizațiilor și a statelor de a se adapta și 
de a se recupera în urma unor evenimente perturbatoare, 
șocuri sau stresuri, fără a se compromite perspectivele 
de dezvoltare pe termen lung (Combaz 2014). Aceasta 
constituie apanajul nu doar al structurilor și autorităților 
cu responsabilități pe linia managementului la dezastre, 
ci și a populației în ansamblu care, printr-o cultură 
adecvată a riscului, poate contribui substanțial la 
diminuarea manifestării unor anumite dezastre sau 
reducerea impactului acestora.
Istoria recentă ne arată că gradul de maturitate, de cultură 
la dezastre a românului este, încă, la un nivel scăzut, 
exemple în acest sens fiind catastrofele sau evenimentele 
cu consecințe grave petrecute în decursul timpului în 
România, precum inundațiile de pe cursurile râurilor 
Someş, Suceava şi Siret sau de pe Dunăre, alunecările 
de teren din Vâlcea, Prahova, Buzău, Alba şi Suceava sau 
cutremurele de pământ, care au produs pagube care ar fi 
putut fi diminuate într-o măsură mai mare sau mai mică 
printr-o pregătire și o reacție adecvate.
Primul pas în dezvoltarea acestei culturi a riscului poate fi 
punerea unor întrebări simple la nivel individual și colectiv, 
după producerea unor astfel de dezastre, cum ar fi:
 » Care a fost adevărata cauză?
 » Eu/noi unde am greșit?
 » Ce trebuie făcut pe viitor pentru a nu se mai repeta 

ceea ce s-a întâmplat?
Iar, răspunsurile la aceste întrebări să fie urmate de 

acțiuni și măsuri adecvate, care să nu se concentreze, 
în principal, pe găsirea de vinovați, ci cu precădere 
asupra identificării cauzelor obiective și a factorilor 
determinanți, în ansamblu și în specificitatea acestora.
Putem opina faptul că incendiile de pădure sunt între 
dezastrele naturale care nu preocupă în mod deosebit 
temerile românului, fapt care poate fi atribuit șansei 
ca țara noastră să nu se fi confruntat, încă, cu mega-
incendii, precum țările mediteraneene, însă tendințele 
și perspectivele sunt de creștere și în țara noastră a 
pericolului la incendii de pădure și a riscului subsecvent, 
drept pentru care creșterea conștientizării, pregătirii și 
prevenirii la incendii în rândul populației ar trebui să 
constituie obiective de importanță deosebită.
Mărturie asupra necesității pregătirii în acest sens 
o constituie incendiile de pădure din zona boreală a 
statului nord-american Alaska (Kasischke and Stocks 
2000), Canada (Coops et al 2018), Rusia (Shvidenko and 
Schepaschenko 2013) sau, chiar, incendiile ce au mistuit 
pădurile din Australia la sfârşitul anului 2019.
Pe plan mondial, dar și în țara noastră, evoluţia riscului 
de incendiu la păduri a arătat o tendinţă de creştere a 
acestui fenomen. Pentru continentul european pădurile 
din țările mediteraneene sunt considerate ca având cel 
mai ridicat risc de incendiu (Xanthopoulos et al 2012). 
Acest lucru se datorează climei cu temperaturi medii 
şi maxime anuale mai ridicate decât cele din zonele 
central-est şi nord europene, precum și unui nivel mai 
scăzut al precipitațiilor (Quezel et al 1977, Thirgood 1981, 
Camia and Amatulli 2009, Carvalho et al 2007). Drept 
urmare, nivelul umidității aerului şi plantelor este scăzut. 
Acestea determină o frecvență mai mare de manifestare 
a acestui tip de risc (Sutano et al 2019), lucru demonstrat 
de istoricul incendiilor din această zonă.
Pe fondul amplorii şi intensităţii incendiilor înregistrate 
în pădurile din zone cu temperaturi medii anuale mai 
scăzute decât cele din zona mediteraneeană, cum ar 
fi Rusia, Ucraina sau România, actualmente, se poate 

P R O T E C Ț I A  PĂ D U R I L O R



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

98

considera că riscul de incendiu este prezent, într-o 
formă activă sau potenţială, la niveluri apropiate la 
întreg fondul forestier, datorită în principal nivelului 
de combustibilitate al acestuia, coroborat cu variaţiile 
imprevizibile ale unor factori favorizanţi şi perturbatori, 
antropici sau naturali.
Suprafața afectată de incendii de pădure a crescut, 
continuu, începând cu anul 1983 și până în anul 2014 
la nivelul Statelor Unite ale Americii, cu un maxim 
corespunzător anului 2010 când suprafața afectată 
a fost de 4 mil. ha. Factorul antropic a reprezentat 
cauza incendiilor în 85% din cazuri. În anul 2014, 
în Canada suprafața afectată de incendii a fost de 
4,6 mil. ha, iar în Rusia de 3,7 mil. ha (WWF 2017). 
Între anii 2010 și 2016, 85 % din întreaga suprafață de 
pădure afectată de foc din Europa a fost localizată în 
Grecia, Spania, Franța, Italia și Portugalia, țări unde 
în perioada menționată au izbucnit 40000 de incendii 
(Rego et al 2018).
În România, incendiile de pădure nu au cuprins 
mereu suprafeţe comparabile cu cele din Grecia sau 
Peninsula Iberică, dar acest lucru nu ne poate permite 
minimalizarea riscului potenţial de producere a acestora 
(Simionescu et al 2001, 2012).
Scopul articolului îl reprezintă identificarea modului de 
evoluţie a riscului de incendiu la păduri în România, 
într-o perioadă de profunde schimbări socio-economice, 
comportamentale şi atitudinale, de management şi 
gospodărire a pădurii. Cercetarea a vizat, atât o analiză 
globală a fenomenului incediilor de pădure la nivelul 
întregii perioade, cât şi secvenţial, pe ani, luni şi chiar 
zile, cu identificarea şi evidenţierea vârfurilor de 
manifestare a fenomenului, dar şi cu indicarea cauzelor 
preponderente de manifestare a riscului de incendiu. 
De asemenea, s-a urmărit evaluarea consecinţelor 
comensurabile ale incendiilor care au afectat fondul 
forestier: suprafaţa incendiată precum și consumul de 
resurse umane în operațiunile de intervenție. Nu în cele 
din urmă, prin creionarea tendinţelor reale de evoluţie a 
riscului de incendiu din pădurile României, trăgându-se 
un semnal se alarmă, chiar şi numai în baza evaluării 
riscului de incendiu analizat în perioada 1995-2018.

2. Material și metodă
Colectarea datelor
Datele privind istoricul incendiilor au fost obținute în 
anul 2019, prin corespondență scrisă între Institutul 
Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură 

”Marin Drăcea” (INCDS) și Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență (IGSU). Evidența statistică 
a IGSU cuprinde date cu privire la incendiile de 
vegetație izbucnite în fondul forestier sau în afara 
acestuia (terenuri agricole, pajiști, pășuni) în perioada 
1995 – 2018 cu referire la: tipul proprietății, destinația 
suprafeței incendiate, localitatea, județul, data 
producerii, resurse alocate (tehnice și umane), cauza 
probabilă a incendiului precum și consecințele acestuia 
(suprafața afectată, victime omenești, degradări 
etc). Studiul de față s-a concentrat pe identificarea 

parametrilor care au marcat doar riscul de incendiu 
la păduri, în perioada analizată, fiind eliminate 
incendiile de vegetație care nu au afectat fondul 
forestier. În acest sens, au fost selectați doar următorii 
indicatori: destinația suprafeței incendiate, județul, 
data producerii, suprafața incendiată, resurse umane 
alocate, cauza probabilă a incendiului și tipul acestuia. 
În situația în care suprafața afectată a fost de ordinul 
sutelor / miilor de metri pătrați, aceasta a fost rotunjită 
convențional la un hectar. Incendiile care au izbucnit în 
terenurile agricole din afara fondului forestier, dar care 
s-au extins și la acesta din urmă, nu au fost eliminate 
din baza de date, ci au fost cuprinse în analiza statistică, 
însă doar cu suprafața care a afectat pădurea. În baza 
de date a IGSU, la rubrica consecințe, fie nu era înscris 
tipul arboretului (rășinoase sau foioase), fie erau 
individualizate pe fiecare tip în parte. Drept urmare în 
cazul incendiilor de coronament au fost analizate trei 
categorii, respectiv: rășinoase, foioase și nedefinite. 
Incendiile mixte au fost considerate doar cele care 
au presupus combinarea incendiului de litieră cu cel 
puțin alte două tipuri.

Analiza datelor
Incendiile au fost analizate pe ani, luni și zile de 
manifestare tragându-se concluzii cu privire la 
manifestarea oscilantă a acestora din punct de vedere 
numeric. De asemenea, s-a analizat numărul și suprafața 
anuală, lunară și zilnică de incendii comparativ cu 
temperaturile înregistrate în anii, lunile și zilele 
respective. Incendiile au fost analizate pe tipuri, atât 
din punct de vedere numeric, al suprafeței afectate dar 
și a resurselor umane alocate. În cazul incendiilor de 
coronament acestea au fost analizate atât numeric pe 
tipuri de arboret (rășinoase și foioase) cât și ca suprafață 
pe tipuri de arboret. De asemenea, incendiile au fost 
diferențiate din punct de vedere al cauzelor de producere 
ale acestora: naturale și antropice.
În vederea realizării de comparații între suprafețele 
anuale și lunare afectate, resursele umane alocate pe 
tipuri de incendii și pe suprafața afectată, s-au utilizat 
indicatorii statistici clasici ai variației, iar testarea 
diferențelor dintre medii s-a realizat cu testul Kruskal-
Wallis. Prelucrarea datelor s-a realizat în programul 
Excel (Microsoft Office 2010).

3. Rezultate
3.1. Variabilitatea în timp și spațiu a numărului de 
incendii în perioada analizată
În perioada analizată s-au înregistrat 26612 incendii 
de vegetație, respectiv un număr de 3 incendii/zi. Din 
acestă valoare totală, 9057 incendii (34%) au fost cu 
manifestare în fondul forestier, ceea ce reprezintă 377 
incendii/an, respectiv 1,03 incendii/zi. Valorile maxime 
au fost înregistratate în anul 2000, an în care s-au produs 
un număr de 1172 incendii (3,2 incendii/zi), precum și în 
anul 2012 în care au izbucnit 1087 incendii (2,97 incendii/
zi). Cele mai puține incendii s-au înregistrat în anul 2004, 
respectiv 56 de incendii (0,15 incendii/zi) (Kruskal-Wallis 
K = 470.0325167, p<0.001).
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Suprafața totală afectată de incendiile de pădure a fost 
de 64430 ha, cu un maxim corespunzător anului 2012 
când incendiile s-au manifestat pe 13714 ha. Urmează 
anul 2000, în care suprafața de pădure incendiată a fost 
de 8868 ha (fig. 1).

Fig. 1. Numărul incendiilor de pădure și suprafața afectată în 
perioada 1995–2018

Suprafața pe care s-a manifestat fenomenul a variat de 
la 1 la 700 ha/incendiu. Un număr de 8237 de incendii 
au afectat o suprafață cuprinsă între 1 și 10 ha, 1080 
de incendii au fost între 11 și 50 ha, 138 între 51 și 100 
ha, 72 între 101 și 500 ha și 3 incendii s-au manifestat 
pe o suprafață de peste 500 ha. Acestea trei din urmă 
au fost în totalitate incendii de litieră. Incendiile care 
s-au manifestat pe o suprafață de peste 50 ha au fost în 
număr de 216 ceea ce reprezintă 2% din numărul total 
de incendii din fondul forestier, însă au afectat în total 
22.902 ha, respectiv 36 % din totalul suprafeţei incendiate.

Fig. 2. Suprafața medie afectată de incendiile de coronament în 
funcție de tipul de arboret

Fig. 3. Suprafața medie afectată pe tipuri de incendii

Din totalul celor 9057 de incendii care au cuprins 
pădurile țării noastre în perioada 1995-2018, un număr 
de 7329 au fost de tipul incendiilor de litieră, 943 dintre 
acestea au afectat și coronamentul, în 384 de cazuri 
incendiul s-a manifestat în doborâturile produse de vânt, 
378 în resturile de exploatare a masei lemnoase, 298 au 
fost de tipul incendiilor subterane, iar un număr de 206 
au fost incendii mixte (mai mult de trei tipuri).
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Fig. 4. Variația numărului de incendii pe luni calendaristice în 
perioada 1995 - 2018

 

Fig. 5. Suprafața anuală incendiată în luna martie (sus) și 
ianuarie (jos) în perioada analizată

Din cele 943 de incendii ce s-au manifestat și în 
coronamentul arboretului, un număr de 326 (5530 ha) 
sunt înregistrate a fi cuprins arboretele de rășinoase, 
401 (4185 ha) în cele de foioase, iar pentru diferența 
de 216 (2244 ha) nu s-a precizat tipul de arboret în care 
s-a manifestat incendiul. Suprafața medie afectată pe 

incendiu și tip de arboret este de 10.4 ha în cazul celor 
manifestate în coronamentul de foioase, 16.9 ha pentru 
cele de rășinoase. Astfel, rezultă o creștere a suprafeței 
medii a incendiilor de rășinoase de aproximativ 170% 
față de cele de foioase (Kruskal-Wallis K = 0.834825686, 
p>0.05) (fig. 2).
Incendiile mixte au afectat o suprafață medie de 20,6 
ha, urmate de cele de coronament a căror suprafață 
medie incendiată a fost de 12,8 ha, în timp ce incendiile 
manifestate în resturile de exploatare au afectat o 
suprafața medie de 5,83 ha (Kruskal-Wallis K = 93.0226781, 
p<0.001) (fig. 3.)
Analizate în timp, incendiile de pădure au avut o variaţie 
oscilantă. Cele mai multe incendii au fost înregistrate 
în lunile de primăvară martie (2094), aprilie (1877), apoi 
în cele de vară august (1095) și iulie (935), iar cele mai 
puține în ianuarie (118) și decembrie (138) (fig. 4).
Cumulat, în lunile martie corespunzătoare perioadei 
analizate a fost afectată o suprafață totală de 19456 ha, 
cu variații de la 4 ha în anul 2018 la 8434 ha în anul 2012. 
Suprafața medie afectată de incendii în luna martie 
pe perioada analizată a fost de 810 ha (Kruskal-Wallis 
K = 258.3603455, p<0.001) (fig. 4). Spre deosebire de 
acesta, în lunile ianuarie suprafața totală incendiată a 
fost de 636 ha, cu variații de la 0 ha în anii 1995, 2000, 
2003, 2005, 2015 și 2016 la 180 ha în anul 2007. Suprafața 
medie afectată de incendii în luna ianuarie pe perioada 
analizată a fost de 5,3 ha (Kruskal-Wallis K = 30.72911286, 
p>0.05) (fig. 5).

Tab. 1. Zilele în care s-au produse cel mai mare număr de incendii 
din perioada analizată

Nr.
crt.

Data
producerii

Nr.
incendii
produse

Nr.
crt. Data producerii

Nr.
 incendii 
produse

1 07.03.2002 47 12 08.03.2002 34

2 24.03.2012 46 13 20.03.2012 33

3 05.07.2000 41 14 06.04.1996 32

4 25.03.2012 41 15 23.03.2012 31

5 18.03.2012 40 16 02.04.2017 30

6 26.03.2012 40 17 13.02.2002 28

7 21.03.2012 39 18 28.03.2012 28

8 27.03.2012 39 19 03.04.2017 28

9 22.03.2012 37 20 03.03.2002 27

10 19.03.2012 35 21 04.04.1998 25

11 07.04.1996 34 22 08.07.2000 25

Numărul zilnic de incendii izbucnite a variat de la 1 la 
47. Valoarea maximă (47) a fost înregistrată în ziua de 
07.03.2002 când suprafața afectată a fost de 841 ha. După 
care, în data de 24.03.2012 s-au produs 46 de incendii pe 
o suprafață de 363 ha, iar în 05.07.2000 un număr de 41 
incendii au mistuit 224 ha. De altfel, peste 25 de incendii 
pe zi s-au produs în proporție de 63 % în zilele din luna 
martie (tab. 1).
Indicatorii variabilității au surpins cele mai ridicate 
variații ale numărului de incendii pentru lunile iulie și 
martie ceea ce indică faptul că numărul incendiilor în 
aceste luni a avut o amplitudine zilnică maximă (tab. 2).
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Tab. 2. Valorile indicatorilor variabilității aferente numărului de incendii produse în funcție de lunile anului

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Minima 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maxima 10,0 28,0 47,0 34,0 9,0 11,0 41,0 23,0 16,0 13,0 18,0 10,0

Amplitudinea de variație 9,0 27,0 46,0 33,0 8,0 10,0 40,0 22,0 15,0 12,0 17,0 9,0
Media 1,7 2,9 5,4 4,8 2,3 1,8 3,1 3,1 2,2 2,4 2,7 1,8

Varianta 3,2 12,8 56,5 28,5 3,1 2,5 19,1 11,1 5,4 4,6 8,4 3,1
Abaterea standard 1,8 3,6 7,5 5,3 1,7 1,6 4,4 3,3 2,3 2,1 2,9 1,8

Coeficientul de variație 103,0 123,7 139,9 110,2 76,8 87,6 142,3 109,2 103,8 88,4 106,2 97,6

3.2. Resursele umane implicate
Consumul de resurse umane alocate în perioada 
analizată a fost de 228786 persoane și a variat de la 1 la 
833 de persoane pe intervenție. La incendiile de litieră 
au participat în medie un număr de 20 persoane față de 
94 în cazul incendiilor mixte, cu îmbinarea a minim trei 
tipuri (Kruskal-Wallis K = 875.2904134, p<0.001) (fig. 5).

Fig. 6. Consumul mediu de resurse umane alocat pe fiecare tip de 
incendiu (sus) și în funcție de suprafața afectată (jos)

Incendiile la a căror stingere au participat între 11 și 50 
persoane au fost cele mai numeroase, fiind în proprorție 
de 63% și au fost angrenate 48% din numărul total de 
persoane. Spre deosebire de această situație, incendiile 
la care au participat între 101 și 500 de persoane au fost în 
proporție de 3,3% din numărul total, dar au fost angrenate 
22,5% din numărul total de persoane. S-au înregsitrat un 
număr de 25 de incendii la care a căror lichidare au fost 
solicitate peste 500 de persoane (0,26 %), numărul total 
de forțe participante fiind de 18470 (6,76%).
Odată cu creșterea suprafeței afectate de incendiu a 
crescut și numărul forțelor implicate în lichidarea 
acestuia. La incendiile care s-au manifestat pe o 
suprafață cuprinsă între 1 și 10 hectare au fost angrenate 
în vederea lichidării lor un număr mediu de 21 de 
persoane față de 166 implicate pentru stingerea celor ce 
au afectat o suprafață cuprinsă între 101 și 500 hectare 
(Kruskal-Wallis K = 403.5228061, p<0.001) (fig. 6).

3.3. Cauzele izbucnirii incendiilor
Cauzele izbucnirii incediilor pe perioada analizată au 
fost în marea lor majoritate antropice (97,7%) și doar 
într-o mică măsură naturale (2,3%). Cauzele antropice 
au fost: focul deschis lăsat nesupravegheat (67,76%), 
fumatul (18,4%), acțiuni intenționate (8.5%), copii 
lăsați nesupravegheați (2,4%), scântei provenite de la 
autoturisme, autocamioane, utilaje, locomotive (0,25%), 
scântei provenite de la linii electrice (0,11%), explozii 
muniție (0,03%).
Cauzele naturale au fost: radiația solară (1,3%) și 
trăsnetul (1%). De asemenea, pentru un procent de 0,2% 
din incendiile produse au rămas cauzele nedeterminate.
În cazul incendiilor cu cauze naturale, în lunile de 
vară iulie și august au izbucnit 72% din numărul total 
de incendii a căror cauză de producere a fost radiația 
solară, acestea fiind cele mai numeroase în anii 2000, 
2007 și 2012. Un procent de 68% din incendiile provocate 
de trăsnet s-au produs tot în cele două luni de vară 
menționate mai sus.

4. Discuții
În perioada analizată, numărul incendiilor de pădure și 
suprafața afectată de acestea au prezentat variații anuale 
semnificative, cele mai ridicate valori fiind constatate în 
anii 2000, 2007 și 2012. Acest rezultat poate fi explicat 
de faptul că acești ani au fost considerați ca fiind cei 
mai călduroși de după anul de referință 1951, când s-a 
înregistrat recordul maxim de temperatură din țara 
noastră (Busuioc et al 2007). De asemenea, în luna iulie a 
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anului 2012, temperatura medie lunară a fost de 23,7 0C, 
cu 0,7 0C mai mare decât cea înregistrată în luna iulie a 
anului 2000. Acestea au fost, de altfel, cele mai ridicate 
temperaturi medii înregistrate în luna iulie începând cu 
anul 1961 (Barbu et al 2014).
Temperaturile ridicate au fost însoțite de secetă prelungită:
i. în vara anului 2000 (iunie – august), comparativ cu 

perioadele similare din intervalul 1901-2007, s-a 
înregistrat cel mai scăzut nivel al precipitațiilor;

ii. perioada aprilie – iulie 2007, comparativ cu cele 
similare din intervalul 1901-2007, a fost cea mai 
secetoasă, urmată de cea corespunzătoare anului 
2000 (Busuioc et al 2007).

În ziua de 24 iulie 2007, în localitatea Calafat s-au 
înregistrat 44,3 0C, temperatură record pentru luna iulie 
în țara noastră (Barbu et al 2014), zi în care s-au produs 
și cel mai mare număr de incendii de pădure pentru ziua 
de 24 iulie a perioadei analizate.
De altfel, anul 2000 a reprezentat un an de vârf în ceea 
ce privește numărul incendiilor de pădure și cel al 
suprafeței incendiate și alte țări din Europa Centrală și 
de Est: Bulgaria, Polonia și Macedonia (JRC 2011).
Din totalul incendiilor ce au afectat pădurile țării noastre 
în perioada 1995 – 2018, un procent de 80 % au fost 
incendii de litieră. Rezultate similare au fost obținute în 
urma analizei incendiilor de pădure ce s-au manifestat în 
județul Suceava în perioada 1990-2009 (2014). Explicația 
este dată atât de faptul că acest tip de incendiu se inițiază 
cel mai ușor din cauza prezenței la nivelul solului a 
vegetației ierboase uscate ce are o inflamabilitate ridicată 
cât și datorită factorului antropic (cea mai importantă 
cauză declanșatoare a incendiilor) reprezentat prin 
turiști, copii, muncitori forestieri, culegători de fructe, 
păstori, care intră inițial în contact cu materialul organic 
de la suprafața solului și determină prin acțiunile sale 
voluntare sau involuntare combustia acesteia (Burlui 
2014). Ulterior focul se poate dezvolta și sub alte forme.
Prejudiciile aduse arborilor de către incendiile de litieră 
se manifestă asupra rădăcinilor, întrucât sunt expuse 
la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de 
timp, iar circuitul vascular al acestora este aproape de 
exterior (Dickinson and Johnson 2001). De asemenea, 
incendiile de litieră prejudiciază semințișul utilizabil și 
generează efecte negative și asupra solului, provocând 
deteriorarea structurii și a porozității, pierderi 
considerabile de nutrienți prin volatilizare, eroziune, 
modificări semnificative de ordin cantitativ și calitativ 
a compoziției specifice a comunităților microbiene și a 
nevertebratelor ce populează solul cât și diminuări de 
materie organică (Certini 2005).
Celelalte tipuri de incendii, care au o pondere de numai 
20%, sunt mai ”spectaculoase”, consecinţele acestora 
fiind mai consistente şi cu evidenţiere pe o perioadă mai 
mare de timp. Incendiile de coronament se pot manifesta 
pe toată lungimea tulpinei, de la nivelul solului și până la 
mugurele terminal. Viteza de ardere și combustibilitatea 
sunt 2 parametri caracteristici fiecărei specii de arbore 
în parte, mai mare în cazul speciilor de rășinoase față 

de foioase, datorită compoziției chimice a lemnului 
(cantități mai ridicate de, răşini, uleiuri eterice, gume 
etc) cât şi a frunzelor, ce au un raport favorabil între 
suprafaţă şi volum datorită dispunerii acestora (Adam 
2007, Singh and Kostecky 1986). Astfel, substanțele 
chimice cu o mare capacitate de volatilizare, coroborate 
cu densitatea mai scăzută a lemnului de rășinoase 
măresc semnificativ riscul de incendiu la aceste specii 
comparativ cu c e l e  de foioase (Dimitrakopoulos and 
Papaioannou 2001). Inflamabilitatea mai ridicată a 
rășinoaselor față de foioasele din zona mediteraneană 
a fost demonstrată atât statistic (Dimitrakopoulos 2001) 
cât și prin teste de laborator (Valette 1990, Velez 1990).
Aceasta este cauza pentru care incendiile de coronament 
manifestate în arboretele de rășinoase, cu toate că au 
fost mai reduse ca număr, au afectat o suprafață medie 
mai mare față de cele de foioase. Astfel, promovarea 
arboretelor formate din mai multe specii de arbori este 
necesară atât datorită faptului că susțin diversificarea 
și înmulțirea habitatelor necesare biodiversității cât și 
din considerente ce țin de protejarea pădurii împotriva 
focului.
Suprafața medie afectată de incendiu a variat în raport 
cu tipul de incendiu, având cele mai reduse valori în 
cazul incendiilor manifestate în resturile de exploatare 
(5,83 ha) și în cele de litieră (6,5 ha), ajungând până la 
20.6 ha în cazul celor mixte. Acest rezultat este explicabil 
prin prisma faptului că resturile de exploatare sunt 
bine delimitate în spaţiu, ele se constituie pe suprafaţa 
parchetelor exploatate sau în curs de exploatare. În 
cazul incendiilor de litieră, acestea au putut fi observate 
cu uşurinţă, a fost realizată o reacţie operativă în timp 
oportun şi în cantitate suficientă, raportat la condiţiile 
de mediu şi categoria de material combustibil incendiat, 
acţiunile de intervenţie s-au desfăşurat la sol, incendiul 
manifestându-se vizibil, cu flacără, putându-se cu 
uşurinţă identifica direcţiile de propagare sau obstacolele 
naturale din faţa frontului de flacără. Media celor mai 
mari suprafeţe incendiate a fost în cazul incendiilor 
mixte, cu manifestare sub mai multe tipuri şi etaje ale 
arboretului, urmate de cele de coronament, doborâturi 
şi subteran. Acestea din urmă, datorită particularităţilor 
complexe de manifestare, diferite faţă de incendiile de 
litieră, se observă cu dificultate, se dezvoltă necontrolat 
în spațiu. În cazul incendiilor de doborâturi ajungerea 
la locul focarului se realizează cu dificultate, fiind create 
premisele dezvoltării incendiilor în subteran.
Din totalul incendiilor ce au afectat pădurile țării noastre 
în perioada 1995-2018, cele mai multe s-au produs în 
lunile martie, august și noiembrie. Rezultate similare au 
fost obținute și de Burlui (2014) și Lorenț et al (2018), în 
urma analizei incendiilor de pădure ce s-au manifestat 
în județul Suceava în perioada 1990-2009, respectiv la 
nivel național în intervalul 2006-2015. Aceeași variație 
sezonieră a fost observată și în alte țări cu climă temperată: 
Elveția (Zumbrunnen et al 2008), Slovacia și Polonia (JRC 
2011). Spre deosebire, în țările mediteraneene, respectiv 
Grecia, Italia, Spania, Portugalia, majoritatea incendiilor 
(70%) izbucnesc între lunile iunie și octombrie (Ayanz et 
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al 2012, Ganteaume et al 2013).
Aportul temperaturii mediului ambiant asupra iniţierii şi 
dezvoltării incendiilor de pădure este evident. În lunile 
de iarnă, cu temperaturi ale aerului scăzute, numărul 
de incendii pe întreaga perioadă de 24 ani a fost foarte 
redus comparativ cu celelalte perioade. Primăvara, 
litiera încă nedescompusă după topirea zăpezii, 
favorizată de intensificarea curenților ascendenți de aer 
cald, devine un mediu cu o umiditatea foarte scăzută 
datorită faptului că arborii speciilor de foioase, în 
această perioadă a anului nu au frunze, iar cantitatea 
de radiație solară ce ajunge la suprafața solului este mai 
ridicată. De asemenea, sosirea primăverii determină 
creșterea temperaturii aerului, și odată cu aceasta, în 
fondul forestier și la liziera acestuia sporește și prezența 
factorului antropic, care prin acțiunile sale voluntare 
sau involuntare, poate determina combustia litierei și 
a vegetației uscate. Incendiile din perioada verii sunt 
favorizate de temperaturile ridicate, secetă (efect al 
temperaturilor ridicate manifestate o perioadă lungă de 
timp coroborate cu lipsa precipitațiilor) și umiditatea 
scăzută a aerului. Numeroase studii au relevat legătura 
existentă între secetă și incendiile de pădure, aceasta 
fiind evidentă (Siegert et al 2001, Gillett 2004, Xiao and 
Zhuang 2007, Asner and Alencar 2010, Dimitrakopoulos 
et al 2011, Moreira et al 2011, Turco et al 2017).
Particularităţile fiecărei intervenţii la incendiile de 
pădure sunt date de tipul incendiilor, de etajul la 
care se intervine, de cumulul de factori ce determină 
complexitatea acţiunii, neexcluzându-se aici factorii 
de mediu. Alocarea resurselor umane pentru stingerea 
incendiilor se face pe baza informaţiilor primite de la locul 
evenimentului coroborat cu expertiza factorului decident, 
cu privire la complexitatea acestui tip de intervenţie, 
dar şi posibilităţile de propagare în contextul factorilor 
perturbatori existenţi. Astfel, incendiile de litieră, chiar 
dacă sunt cele mai numeroase ca pondere, abordate în 
prima fază, nu necesită alocarea a foarte multe resurse 
umane. Nu acelaşi lucru este evidenţiat în cazul celorlalte 
tipuri de incendii, unde consumul de resurse umane/ 
incendiu este mai mult decât dublu faţă de incendiile 
de litieră, iar în cazul incendiilor mixte, cu îmbinarea a 
minim trei tipuri, consumul de resurse este de apropape 
cinci ori mai mare decât în cazul incendiilor de litieră.
Factorul antropic este determinant în izbucnirea 
incendiilor. Peste 97% din incendiile ce au afectat 
pădurile României în perioada 1995-2018 au fost 
inițiate voluntar sau involuntar de om. Statistica la nivel 
mondial și european este asemănătoare. În Rusia 87% 
din incendii de pădure sunt cauzate de factorul antropic 
(Mollicone et al 2006), în China 92% (Tao et al 2013), în 
țări din nordul Europei 92%, din Europa centrală 99% și 
95 % în țări din sudul Europei (Ganteaume et al 2013).
Cauzele naturale au avut o pondere de doar 2,3% și 
au determinat producerea de incendii preponderent 
în lunile de vară iulie și august, luni în care în țara 
noastră temperaturile ridicate și descărcările electrice 
se manifestă în mod regulat. Încendiile provocate de 
radiația solară au fost cele mai numeroase în anii în 

2000, 2007 și 2012, ani ce sunt considerați ca fiind cei 
mai călduroși de după anul de referință 1951. În ziua de 
24 iulie 2007, când în localitatea Calafat s-au înregistrat 
44,3 0C, temperatură record pentru luna iulie în țara 
noastră (Barbu et al 2014), radiația solară a produs două 
incendii de pădure în județe cunoscute cu temperaturi 
medii anuale mai scăzute: Suceava și Harghita.

5. Concluzii
Acest studiu a fost realizat la nivel naţional, pentru o 
perioadă reprezentativă în evoluția riscului de incendii 
la pădure, atât din prisma surprinderii tendințelor 
climatice de încălzire globală, cât și a schimbărilor 
survenite la nivel social. Astfel, din punct de vedere 
social:
1. s-a modificat semnificativ structura proprietății 

pădurii, prin reducerea suprafeței deținute de stat cu 
cca. 50%;

2. s-a deteriorat nivelul de educație preventivă a 
populaţiei, confirmat de trendul crescut al tendinţei 
de curăţare a vegetaţiei uscate de pe terenurile 
agricole prin autoincendiere;

3. a crescut numărul agenților economici care desfășoară 
activităţi în fondul forestier sau limitrof acestuia.

Acestea au creat condiţiile potenţiale de creştere a 
riscului de incendiu la păduri.
Pentru reducerea pericolului la incendiu, cât și 
a impactului acestora, nu rămâne decât să fie 
implementate, în mod unitar la nivel național, de către 
factorii responsabili de decizie, măsurile de protecţie 
la incendiu adecvate, astfel încât să fie redus riscul 
de incendiu în fondul forestier naţional la un nivel 
acceptabil și controlabil.
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Abstract
Forest fire hazard in Romanian forests during 1995 - 2018 period 
We present the evolution of the fire risk in Romanian forests, between 1995 and 2018 (24 years), period that is 
characterized by profound socio-economic, behavioral and attitudinal shifts, as well changes in forest property 
and management. The research concerned a temporal analysis of the phenomenon on years, months and even 
days, highlighting the peaks patterns of risk manifestation, in conjunction with the indication of the underlying 
causes of forest fires. The fire events were extracted from the historical database of the General Inspectorate for 
Emergency Situations from Romania, which contained the location, the date of the fire, the affected surface, 
the human resources involved, the cause of the fire as well as its type. During the analyzed period there were 
9057 forest fires with a total affected area of 64430 ha, being involved in extinguishing them 228786 people. 
The largest number of fires as well as the largest area affected took place in 2000, 2007 and 2012, with peaks of 
risk manifestation in March and April. The mixed fires affected on average   20.6 ha, while those manifested in 
wood residues affected on average only 5.83 ha. On average, a number of 94 intervention forces was involved 
in extinguishing mixed fires and only 20 in case of surface fires. The causes of the forest fires were 97.7% 
anthropogenic. In order to keep the risk of forest fires in acceptable limits, it is necessary an objective analysis of 
its determinants, the implementation of preventive and educational policies, but also the imposition of structural 
measures in the forested area.
Keywords: forest fire, anthropogenic causes, stand composition, climatic factors
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Marcian D. Bleahu, geograf, geolog, speolog  
și ocrotitor al naturii1

Cristian GORAN 

1 Fragmente din articolul ”In memoriam Marcian D. Bleahu” apărut în Travaux de l′Institut de Spéologie «Émile 
Racovitza», t. LVIII, p. 79–91, București, 2019

O personalitate deosebit de complexă, erudit, cu o putere 
de muncă impresionantă, creativ, riguros și pasionat în 
tot ceea ce a întreprins, regretatul profesor, ministru și 
membru de onoare al Academiei Române, Marcian Bleahu 
a fost autorul sau coautorul a 31 de cărți, 140 de lucrări 
științifice, peste 400 de articole cu subiecte de geologie, 
geografie, speologie, turism, știință, istoria științei, istoria 
artei, muzică, ocrotirea mediului și a naturii, probleme 
civice și politice, scenarii de filme științifice și a mai mult 
de 500 conferințe publice, la radio și televiziune.
Și, nu în ultimul rând, a fost un profesor desăvârșit, 
un orator și organizator de excepție, oricând dispus 
să urce pe munte, să exploreze o peșteră, să viziteze 
un muzeu sau să meargă la un concert. O fire deschisă 
și rafinată, un interlocutor agreabil, cu o curiozitate 
aproape copilăroasă care, indiferent de statutul său de 
profesor universitar, director general, senator, ministru 
sau academician, putea să discute ore bune, cu păstori, 
bătrâni uitați de lume, cu turiști întâlniți prin cabane sau 
pe potecile de munte, cu pădurari sau mineri, cu studenți 
și tineri pasionați de natură sau cu persoane cunoscute 
întâmplător la o conferință, într-o autogară sau la ieșirea 
de la un concert. Nici o întâlnire sau conversație nu-i era 
de prisos, de la orice persoană știa cum să afle ceva nou 
ori important și nu odată prelua informațiile și poveștile 
interlocutorilor în conferințele și cărțile sale.
Marcian David Ștefan Bleahu s-a născut la 14 martie 
1924, la Brașov, într-o familie de intelectuali, tatăl fiind 
notar, iar mama descendentă dintr-o veche familie 
aristocratică. Între anii 1933 și 1943, este un elev strălucit 
la ”Liceul dr. I. Meșotă”, dar și un tânăr fascinat, în egală 
măsură, de viața culturală, conferințe științifice, schi 
și excursii în munții din jurul orașului natal. În anii 
dificili ai războiului, a urmat pentru scurt timp cursurile 
Politehnicii și Facultății de Drept, la care a renunțat fiind 
mobilizat, apoi reformat pe caz de boală și voluntar pe 
front. În 1944, s-a înscris la Secțiile de Științele Naturii 
și Geografie ale Facultății de Științe din Universitatea 
București, unde cursurile unor profesori eminenți și 
aplicațiile de teren au fost pe măsura pasiunii sale pentru 

natură – cum a mărturisit în volumul autobiografic 
Spovedania unui neînvins (Ed. Paideia, 366 p., 2006).
După susținerea licenței, în anul 1949, a fost numit geolog 
la Institutul Geologic și asistent universitar la Catedra 
de Geologie a Universității din București. La Institut, a 
început o lungă perioadă de campanii geologice în care a 
participat la cartografierea și studiul stratigrafic, structural 
și tectonic al Munților Maramureșului și Munților Apuseni, 
regiuni mai puțin cunoscute la acea vreme. În nordul 
Maramureșului, a făcut o serioasă revizie a formațiunilor 
și vârstelor descrise de predecesori, și a stabilit o nouă 
succesiune a pânzelor și unităților tectonice. Cercetările 
din Munții Apuseni și elaborarea hărților geologice, la care 
a lucrat alături de alți specialiști și unii din foștii studenți, 
i-au adus mari satisfacții, prin identificarea stratigrafiei 
Autohtonului de Bihor și a complicatului sistemului de 
pânze de șariaj, prin corelațiile structurale și tectonice 
dintre Munții Bihor, Codrului și Metaliferi, dar mai ales 
prin abundența fenomenelor și formelor carstice, pe 
care a început să le studieze cu pasiune. Legat de studiul 
Munților Apuseni, trebuie menționate colecția de hărți 
geologice și prestigioasa sinteză geologică a acestei regiuni, 
la elaborarea cărora a fost coautor (Ianovici V. et al., 1976, 
Geologia Munților Apuseni, Ed. Acad. RSR, 631 p.), dar și 
publicarea a altor 10 volume și peste 50 de lucrări științifice.

Foto 1. Explorarea râului subteran din Peştera Căput  
(Munţii Bihor) (Foto: arhiva Marcian Bleahu)

I N  M E M O R I A M
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Începând cu anul 1969, pentru explicarea prezenței 
maselor ofiolitice și a formării pânzelor de șariaj din 
Apuseni, Marcian Bleahu a studiat noile teorii geologice 
privind tectonica globală, prin intermediul cărora a putut 
să explice procesele de subducție și translație a plăcilor 
continentale, produse în unele arii carpatice, dar și în 
regiunile vecine ale acestora. Colaborările cu specialiști 
străini, documentarea asiduă și numeroasele conferințe 
pe tema tectonicii plăcilor i-au permis să publice 
două volume monumentale dedicate acestui subiect – 
Tectonica globală (Ed. Științifică, vol. I, 624 p, 1983, vol. II, 
500 p, 1989). Interesul său pentru cunoașterea structurii 
și dinamicii scoarței terestre îl va determina, după 
cutremurul din 4 martie 1977, să se implice împreună cu 
alți specialiști, în studiul propagării și efectelor undelor 
seismice asupra construcțiilor și monumentelor din 
București.
La scurt timp după începerea campaniilor geologice 
în Munții Bihor, Marcian Bleahu a remarcat valoarea 
științifică a formelor și fenomenelor carstice din 
acești munți și a început o colaborare de lungă durată 
cu echipa de speologi de la Universitatea din Cluj și 
a participat la explorarea unor sisteme carstice, cu 
peșteri și avene foarte dificile. A publicat împreună 
cu unii dintre coechipieri, descrierile, cartările și 
explicațiile formării peșterilor explorate (1954–1957) și 
a fost preocupat, în egală măsură, de aspectele teoretice 
legate de procesele și mecanismele speleogenezei sau 
de caracterizări de ansamblu ale carstului din România. 
Lucrările referitoare la captarea carstică (1957), 
confluențele subterane (1965), originea periglaciară a 
cuverturilor aluviale din carstul Munților Bihor (1966), 
rolul oscilaților climatice în formarea meandrelor (1966), 
formarea sălilor (1969) sunt tot atâtea subiecte originale, 
discutate pentru prima dată în literatura de specialitate.

Foto 2. Explorarea avenelor, prin tehnici de speologie alpină (Foto: 
arhiva Marcian Bleahu)

Marcian Bleahu s-a implicat împreună cu un colectiv 
mai larg în coordonarea volumului Peșteri din România 
(M. Bleahu, V. Decu, Șt. Negrea, C. Pleșa, I. Povară, I. 

Viehmann, 1976) și în elaborarea capitolelor referitoare 
la geologia și geografia carstului și la peșterile din Munții 
Apuseni. În același perioadă, a publicat o interesantă și 
pasionantă istorie a descoperirilor și explorărilor marilor 
peșteri de pe glob (Cuceritorii întunericului, 1976), o 
clasificare zecimală și un inventar actualizat al peșterilor, 
pentru uzul speologilor sportivi (Catalogul peșterilor 
din România, în colaborare cu I. Povară, 1976) și a fost 
coautor al Inventarului speologic al Munților Bihor (1977).
Pasiunea sa pentru speologie fiind dublată și de 
o constantă pasiune pentru fotografie (arhiva sa 
fotografică conține în jur de 40 000 de imagini din toată 
lumea), a publicat albumele fotografice și prezentarea 
a două foarte importante rezervații speologice (în 
colaborare cu C. Lascu) – Peștera Topolnița (1975) și 
Peștera Bulba (1985). Interesul său pentru popularizarea 
istoriei speologiei și a importanței peșterilor de-a lungul 
istoriei, l-au determinat să scrie una dintre cele mai 
frumoase cărți ale sale despre peșteri – Omul și peștera 
(1978). Conceput ca un eseu și bogat ilustrat, volumul 
destăinuie cititorului istoria relației dintre om și peșteră 

– de la altarele mistice și adăposturile neprimitoare ale 
lumii paleolitice, la peșterile amenajate, laboratoarele, 
muzeele naturale și sălile de concert ale lumii moderne.
Patrimoniul geologic al țării nu a fost nici el neglijat. În 
1976, a publicat o prezentare sistematică a rezervațiilor 
geologice (Rezervații naturale geologice din România, în 
colaborare cu V. Brădescu, și F. Marinescu, Ed. Tehnică, 
230 pag., 1976), a fost coautorul unui album fotografic 
despre colecțiile de cristale și minerale (Cristalele 
României, în colaborare cu I. Miclea, Ed.. Sport-
Turism, 50 p., 89 foto, 1977), iar după 1985 s-a ocupat 
de organizarea și prezentarea colecțiilor Muzeului de 
Geologie al Institutului Geologic.
În paralel cu studiile și sintezele geologice, în 1972, și-a 
susținut teza de doctorat, în Geografie, la Universitatea 
Babeș–Bolyai din Cluj–Napoca, cu lucrarea Morfologia 
Carstică – Condiționarea geologică și geografică a procesului 
de carstificare (865 p., 246 fig.). Părți din teză au fost 
publicate, în anii următori, în volumele Morfologia 
carstului (Editura Științifică, 590 pag., 1974) și Relieful 
carstic (Editura Albatros, 296 pag., 1982). Cele două 
cărți au reprezentat, împreună cu celelalte volume și 
articole referitoare la carstologie și speologie, o bază 
teoretică și metodologică esențială, pentru înțelegerea 
și cercetarea patrimoniului carstic și speologic din 
România. Activitatea sa științifică și explorarea a sute 
de peșteri au fost permanent dublate de îndrumarea 
cluburilor de speologie și organizarea la nivel național 
a speologiei sportive (Comisia Centrală de Speologie 
Sportivă) și de militarea prin toate mijloacele – publicații, 
conferințe, emisiuni de radio și televiziune – pentru 
protecția peșterilor, a zonelor carstice și, în special, a 
Munților Apuseni. Nu este o exagerare dacă afirmăm 
că o întreagă generație de tineri speologi și iubitori de 
natură a fost educată și informată, timp de 40-50 de ani, 
prin intermediul scrierilor lui Marcian Bleahu și de 
cele peste 100 de conferințe, însoțite de diapozitive, cu 
subiecte speologice și cele aproximativ 250 de prezențe 
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în emisiuni de radio și televiziune (Memoriu de activități, 
București, 119 p., 2019).
Marcian Bleahu a călătorit mult, a cunoscut geologia și 
peisajul multor regiuni ale lumii, dar dragostea sa pentru 
natură și pasiunea pentru speologie au fost permanent 
legate de prețuirea Munților Apuseni și fascinația pe 
care i-a dat-o frumusețea, unicitatea și valoarea de 
neegalat a acestora. În conferințele sale, spunea adesea: 

”Apusenii și Delta Dunării sunt singurele regiuni turistice 
românești, fără egal în lume, toți ceilalți munți, toate 
celelalte regiuni și atracții turistice de la noi își au 
superlativele în alte țări”. Conștient de această valoare și 
îndrăgostit de peisajul și locuitorii Apusenilor, a militat 
peste 40 de ani pentru înființarea Parcului Natural 
Munții Apuseni și a popularizat în zeci de publicații și 
conferințe, monumentele geologice, peșterile și traseele 
lor turistice. Credem că este suficient să fie amintite 
principalele monografii turistice dedicate acestor munți 

– Bleahu M., Bordea S., Borza Al. – Munții Apuseni, Ed. 
ONT, 40 p., 1963; Bleahu M., Bordea S. – Munții Bihor–
Vlădeasa – ghid turistic, Ed. Sport–Turism, 333 p. 1967; 
Bleahu M. – Munții Codru-Moma, Ed. Sport–Turism, 102 
pag., 1978; Bleahu M., Bordea S. – Munții Bihor–Vlădeasa 

– monografie, Ed. Sport–Turism, 508 p. 1981.

Foto 3. Excursie tematică pentru cunoaşterea monumentelor 
naturii din Munţii Bihor (Foto: arhiva Marcian Bleahu)

După 1989, activitatea sa de popularizare a științei și 
de militare pentru protecția naturii, au căpătat o nouă 
dimensiune, prin implicarea în politică și participarea la 
organizarea Universității Ecologice din București.

Foto 4. Explicând studenților, în sălile Muzeul Geologic din 
Bucureşti (Foto: arhiva Marcian Bleahu)

A fost ales senator, ministru al mediului, a reprezentat 
România la congrese, simpozioane și conferințe (35 
de reuniuni internaționale, printre care Conferința 
mondială ONU pentru mediu și dezvoltare, Rio de Janeiro, 
1992), dar nu a renunțat nici un moment la menirea sa 
civică de a populariza importanța științifică, ecologică 
și socială a rezervațiilor și celorlalte arii protejate 
de pe teritoriul României. Într-o serie de publicații, 
a făcut descrieri ample ale parcurilor naționale și 
naturale, a oferit soluții concrete pentru conservarea și 
managementul lor și a insistat asupra aplicării normelor 
ecologiei în viața socială și deciziile politice. Prin ideile, 
previziunile și recomandările publicate în volumul 
Privește înapoi cu mânie…privește înainte cu spaimă. 
Valențele ecologiei politice (Ed. Economică, 326 p., 2001), a 
fost considerat, pe bună dreptate, principalul ideolog și 
doctrinar al ecologiei politice, în România.

Foto 5. Participare la conferinţa ONU privind apele transfrontiere 
(Helsinki 1992) (Foto: arhiva Marcian Bleahu)

Marcian Bleahu a părăsit această lume (30 iulie 2019), 
la numai trei zile după ce a făcut ultimele corecturi 
și a semnat bunul de tipar la cea din urmă carte a sa – 
Arii protejate și protecția naturii, un impresionat volum 
testament de 875 de pagini și un manifest asupra a tot 
ce înseamnă ocrotirea naturii, superb ilustrat, care a 
apărut la Editura Paidea.
Prin misiunea asumată în publicații științifice, articole 
diverse, conferințe, activitatea sa organizatorică și 
publică, Marcian Bleahu a fost exemplul de urmat 
și teoreticianul de necontestat al fundamentării 
cercetărilor de speologie fizică și carstologie. Rolul și 
activitatea sa pentru dezvoltarea geologiei și speologiei 
românești au fost pe deplin recunoscute prin numărul 
mare de titluri și distincții primite, dar mai ales prin 
alegerea sa ca Membru de Onoare al Academiei Române.

Activitate didactică
 » asistent universitar, șef de lucrări, lector și 

conferențiar la Catedra de Geologie a Universității din 
București (1949–1961);

 » profesor invitat la Roma și Skopje: cursuri despre 
riscurile geologiei pentru monumentele istorice (1986);

 » profesor invitat la Basel: cursuri de tectonică globală 
și structura Carpaților (1987);

 » profesor invitat la Greifswald și Potsdam: cursuri de 
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tectonică globală și structura Carpaților (1988);
 » Decan al Facultății de Științe Ecologice din 

Universitatea Ecologică, București și titular al 
cursurilor: Geologie dinamică, Geografie fizică a 
României, Geologia României, Protecția naturii și Arii 
protejate (1990–2001).

Activitate profesională la Institutul Geologic al 
României
 » Geolog, geolog principal (1949–1960);
 » Șef sector (1960–1965), Secretar științific (1965–1966);
 » Director adjunct (1966–1969), Director general cu 

delegație (1969–1972);
 » Șef de Secție (1982–1991);
 » Editor responsabil al publicațiilor Institutului 

Geologic al României (1969–1999);
 » Întemeietorul și organizatorul Muzeului de Geologie 

(1985–1994).

Titluri și demnități
 » Membru al biroului Federației Române de Turism-

Alpinism – FRTA (din 1960);
 » Președintele „Comisiei de Speleologie aplicată” din 

cadrul UIS (1973–1977);
 » Membru Cave Research Foundation, SUA (din 1977);
 » Președintele Comisiei Centrale de Speologie Sportivă 

a FRTA (1978–1988);
 » Președintele Federației Române de Turism și Alpinism 

(1988–1994);
 » Președinte de onoare al Federației Române de 

Speologie (din 1996);
 » Membru al National Speleological Society, S.U.A, 

(1987–1990);
 » Membru de onoare al Societății Elvețiene de Științe 

(din anul 1990);
 » Reprezentantul României la Centrul Regional de 

Mediu pentru țările din Europa de Est și Peninsula 
Balcanică (1990–2001);

 » Profesor Honoris Causa al Facultății de Știința 
Mediului din cadrul Universității "Babeș–Bolyai" din 
Cluj–Napoca (2009);

 » Vice-președinte pentru Europa de Est și Balcani al 
Conferinței ONU pentru mediu și dezvoltare de la Rio 
de Janeiro (1992);

 » Președinte de onoare al ”Cercetașilor României” 
(1996–2000);

 » Membru onorific al Academiei Oamenilor de Știință 
din România (din 2015);

 » Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice 
(din 2018);

 » Membru de onoare al Academiei Române, în Secția de 
Științe Geonomice (din 2018).

Foto 6. Marcian David Bleahu, profesor de Științe Geonomice și 
membru de onoare al Academiei Române  

(Foto: arhiva Marcian Bleahu)

Activitate politică
 » Vice-președinte al Mișcării Ecologiste din România;
 » Senator din partea Mișcării Ecologiste din România 

(1990–1992);
 » Ministru al Mediului (1991 – 1992); în mandatul său 

fiind elaborată o primă Lege a Mediului;
 » Senator din partea Federației Ecologiste din România 

(1996–2000);
 » Președinte de onoare al Partidului Verde (2006-2019).
 » Premii și distincții
 » Medalia meritul științific (1966);
 » Ordinul muncii, clasa III (1977);
 » Premiul Academiei Române, ”Grigore Cobălcescu” 

(1974);
 » Premiul Academiei Române ”G.M. Murgoci” (1976);
 » Premiul Academiei Române ”Ștefan Hepites” (1994).

Bibliografie
Bleahu M, 2006. Spovedania unui neînvins (Ed. Paideia, 366 p.
Bleahu M, 2019. Memoriu de activități și scrieri. 1944–2018, București, 119 p.
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Lansarea volumului „Ariile protejate și 
protecția naturii”, autor prof. Marcian Bleahu, 

membru de onoare al Academiei Române

Dr. ing. Cristian D. Stoiculescu 

Apropierea termenului deciziei „Editurii cărților de 
cultură Pandeia” de a lansa cartea profesorului Marcian 
Bleahu și la Brașov a luat prin surprindere. Unul din 
referenții silvici era sub tratament medical, altul era de 
mult programat în altă acțiune. În această circumstanță 
editura a publicat și, în consens cu directorul Bibliotecii 
județene „Gh. Barițiu” din Brașov (fig. 1), au afișat 
anunțul (fig. 2) la sediul acesteia, precipitând lucrurile, 
fără a avea însă asigurat auditoriul.

Foto 1. Edificiul Bibliotecii Județene “Gh. Barițiu” din Brașov 
construită în anul 1928, după planurile arhitecților Naniescu și 

Wagner, străjuită de statuia impunătoare a istoricului Gh. Barițiu 
(1812-1893), întemeietorul presei românești din Transilvania, 

președinte al Academiei Române (Foto: Cr. D. Stoiculescu)

Foto 2. Anunțul „Editurii cărților de cultură Paideia” privind 
lansarea la Biblioteca Județeană „Gh. Barițiu” din Brașov a cărții prof. 
Marcian Bleahu „Ariile protejate și protecția naturii” (Colecția CDS)

Dar, surpriză. La momentul convenit, sala s-a umplut până 
la refuz (fig. 3). Secretul s-a aflat ulterior. Parcă pentru 
a-și răscumpăra imposibila participare, dr. Dănuț Chira, 
prin email și facebook a mobilizat contra cronometru 
instituțiile și persoanele țintă din Brașov. Totodată, 
colegul cercetător geograf Șerban Dragomirescu a invitat 
participanții de la „Olimpiada națională de geografie” 
desfășurată în ajun la Brașov. Astfel, au fost prezenți 
cadre profesorale de la Universitățile din Brașov și Cluj-
Napoca, din învățământul preuniversitar, cercetători, 
silvicultori, muzeografi, geografi, speologi, foști 
colaboratori și studenți ai prof. M. Bleahu, reprezentanți 
ai Editurii Pandeia, ai Societății „Progresul Silvic”, ai unor 
ONG de mediu și nu în ultimul rând distinsul doctor în 
istorie Valer Rus, managerul Muzeului „Casa Mureșenilor” 
din Brașov.

Foto 3. Auditoriul în timpul lansării cărții „Ariile protejate și 
protecția naturii” (Foto: Colecția CDS)

Lansarea a fost prezidată de doctorul în istorie Daniel 
Nazare, directorul Bibliotecii județene „Gh. Barițiu” din 
Brașov (fig. 4), care a vorbit despre „Un brașovean, un 
român de excepție: Profesorul Marcian David Bleahu”.
Marcian David Bleahu (1924-2019), cu o uimitoare 
hărnicie, a elaborat o operă impresionantă sub raportul 
cantității, al numărului studiilor și articolelor, publicate 
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atât în reviste academice, cât și în periodice cu impact 
la cititori, chiar și în unele unde nu te-ai fi așteptat să se 
risipească cu atâta generozitate. Nu avem de a face cu 
eseuri de circumstanță pentru umplerea coloanelor, ci ne 
aflăm în fața unei publicistici avizate, ostile frazeologiei 
sterile, cu un mare coeficient de noutate, uneori chiar 
la nivel mondial. Chiar dacă s-a risipit generos în mai 
multe direcții, opțiunile pentru anumite teme nu au fost 
aleatorii și vin după o viață de analiză ca cercetător și 
profesor universitar.
Studiile sale conving prin conținut, precizie și 
completitudine, însă au la bază atât un uriaș travaliu 
bibliografic, cât mai ales o bogată activitate de teren. 
Impresionează diversitatea preocupărilor, dar sunt 
și teme pe care le cultivă cu predilecție: geologia și 
geografia, ecologia și speologia, muzica și turismul. Cu 
atât mai lăudabil este exemplul său, care, în plină epocă 
de îndoctrinare comunistă, a scris în presa cotidiană sute 
de articole acceptabile astăzi sub raportul conținutului. 
Lor le putem adăuga conferințele la radio, scenariile de 
filme documentare, prezentări vizuale, interviurile și 
referatele, precum și alte texte, unele rămase în manuscris. 
A debutat în publicistică la 20 ani (1944), într-o perioadă 
în care revenea democrația după ani de opresiune, dar în 
care înghețul ideologic comunist se pregătea să debuteze. 
Aproape că nu este revistă importantă din România la 
care să nu colaboreze, însă numele său îl întâlnim, chiar 
înainte de 1989, în periodice și volume apărute și în alte 
țări. Din nefericire, nu a putut merge acolo unde era invitat 
și în anii comunismului, călătoriile sale peste hotare fiind 
mult prea puține până în 1989, mediul academic elvețian 
și nu numai prețuind un cercetător ce realiza performanță 
academică dincolo de o cortină de fier, plină de interdicții 
de comunicare cu lumea civilizată. Cărțile și studiile sale 
s-au bucurat de atenție, fiind recenzate atât în revistele 
de specialitate, cât și în presă. La rândul său a semnalat 
numeroase lucrări, fără a cădea însă în capcana unui 
provincialism îngust. A fost și un om al cetății, România 
având șansa singurului ministru profesionist al mediului, 
iar Brașovul, orașul său natal, fiind cu cinste reprezentat 
de Marcian David Bleahu ca senator ecologist. Din păcate, 
orașul capitală a României, București, nu a avut șansa să 
îl aibă primar ecologist la început de mileniu, pierzând 
o uriașa oportunitate. Alte capitale europene nu au ratat 
o asemenea șansă, iar continentul este astăzi sub asaltul 
binefăcător al unui curent ecologist, ce în multe țări a 
devenit o doctrină de prim plan. A rămas însă părintele 
ecologismului politic românesc, a intervenit pentru 
apărarea naturii în proiectele cu impact negativ asupra 
mediului, a pus bazele învățământului superior privat 
din țara noastră și a reprezentat România în cadrul unor 
evenimente mondiale dedicate tematicii mediului. Prin 
soliditate bibliografică și abordare academică opera sa, 
întinsă pe mai bine de șapte decenii, este opusă lucrărilor 
conjuncturale, iar un bilanț este prematur și greu de 
făcut într-un demers simplificator ca acesta. Rămâne 
consecvent unui crez, exprimat atât de plastic de un 
autor francez: „parler est bien, écrire est mieux; imprimer 
est excellente chose”.

Cercetătorii silvici și Societatea „Progresul Silvic” au fost 
reprezentați de semnatarul acestor rânduri (fig. 5), care a 
susținut referatul său: „Un ministru reformator: Prof. dr. 
Marcian Bleahu, membru de onoare al Academiei Române”.

Foto 4. Doctorul în istorie 
Daniel Nazare relevă 

palmaresul și valoarea 
creației prof. M. Bleahu 

(Foto: Colecția CDS)

Foto 5. Dr. Cristian D. Stoiculescu 
recenzează prodigiosul volum 
„Ariile protejate și protecția 

naturii” al prof. M. Bleahu (Foto: 
Colecția CDS)

La 19 octombrie 2019, în sala de lectură a Bibliotecii 
județene „Gh. Barițiu” din Brașov (fig. 1) a avut loc 
lansarea unei opere magnifice, cea de a 37-a carte 
a profesorului și cercetătorului dr. Marcian Bleahu 
(fig. 2), născută cu susținerea devotatei sale Doamne 
Simona, intitulată „Ariile protejate și protecția naturii ”. 
Personalitate pregnantă a comunității științifice (fig. 6; 
n. Brașov, 14 martie 1924 - † București, 30 iulie 2019, 
înhumat la 1 august în fig. 2-bis din Cimitirul Bellu din 
București), este un produs de elită al Liceului Meșota 
din Brașov și al Universităților din București și Cluj-
Napoca, geograf, geolog, speolog, fotograf, publicist, 
politician (fig. 7), estetician, om de artă și cultură (fig. 8) 
etc., vicepreședinte al Conferinței ONU pentru Mediu 
și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, 1992 (fig. 9), ministru 
al mediului (fig. 10), senator, membru de onoare al 
Academiei Române și triplu premiat al acesteia, membru 
al altor foruri științifice de prestigiu din țară și din lume. 
Astăzi, personalități complexe de talia prof. M. Bleahu 
sunt mai necesare ca niciodată. Lipsa acestora, criza de 
competență actuală și prăbușirea societății românești în 
derizoriu este rezultatul acțiunilor politice din 1992 de 
excludere a personalităților autentice din viața publică.
Cartea la care ne referim de aproape 900 p. „dedicată 
D-Sale Prințului Dimitrie Sturza, pentru dăruirea cu care 
s-a aplecat asupra multor acțiuni culturale și sociale, pentru 
nețărmurita dragoste de oameni și natură ”, recent tipărită 
exemplar de Editura Paideia, precedată de „Cuprinsul” 
detailat pe 10 p. și de „Cuvântul înainte” pe șase p., este 
structurată în cinci părți și anume:
1. Protecția naturii în ariile protejate, 273 p.;
2. Protecția naturii în afara ariilor protejate, 92 p.;
3. Ocrotirea naturii în România, 342 p.;
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4. Fauna și flora sălbatică protejată în România, 381 p.;
5. Studii de caz, 100 p.
Autorul își încheie elaboratul cu documentele:
 » Anexa 1: Legislația specifică pentru protecția naturii, cu:

 » Anexa 1a: Convenții și directive internaționale 
(UE, ONU, UNESCO) și documentele de ratificare și 
aderare a României (la U.E., n.n.), 3 p.

 » Anexa 1b: Legislația românească de protecție a 
naturii, 6 p.

 » Anexa 2: Termeni și expresii importante în ocrotirea 
naturii (după OUG nr. 57/2007), 3 p.

 » Bibliografie, 6 p.

Foto 6. Prof. Marcian Bleahu cu soția sa Simona, în vizită la 
Versoix la Regele Mihai și Regina Ana (Colecția MB)

Foto 7. Președintele Mișcării Ecologiste Române Prof. Marcian 
Bleahu acordându-i Reginei Ana, emblema Mișcării Ecologiste din 

România (Colecția MB)

În cele 30 capitole, fiecare cu până la 30 subcapitole, 
autorul dezbate exhaustiv problematica titlurilor. Prin 
prezentarea sintetică și logică și abordarea analitică și 
didactică, cititorul este captivat subit și instruit metodic, 
iar fasciculele cu ilustrație intuitivă, în majoritate 
înregistrate personal, completează convingător 
transmiterea informațiilor. Astfel, chiar din primul 
capitol din “Partea 1: Protecția naturii în arii protejate”, 
autorul își familiarizează cititorul ascendent, începând 
cu “Cap. 1. Ideea de protecție a naturii și evoluția ei”, 
detaliată firesc în subcapitolele: “1.1. Relația om-natură 

în decursul istoriei, 1.2. Nașterea grijii pentru natură, 1.3. 
Apariția și evoluția ideii de arie protejată, 1.4. Ocrotirea 
naturii și ariile protejate în mileniul III”. Apoi, răspunde 
la trei întrebări fundamentale:

Prima întrebare fundamentală: De ce trebuie să 
ocrotim natura?
Ne restrângem la șase motive:
 » Științific: Realizarea inventarului complet al 

biodiversității dar și mecanismele eco-fiziologice ale 
viețuițoarelor, precum fluxul energetic, dinamica și 
autoreglarea populațiilor, genetica populațiilor etc., 
care, toate sunt mai eficient studiate în zonele în care 
omul nu a intervenit, deci în ariile naturale protejate;

 » În scop socio-economic. Spre exemplu, hrana. Se 
consideră că din toate plantele cunoscute, 3000 sunt 
comestibile, dar doar 16 specii acoperă 95 % din 
producția de alimente. La finele secolului trecut, 
animalele sălbatice au contribuit cu 100 milioane 
t la hrana oamenilor. Plantele cultivate și animalele 
domestice au contribuit la PIB cu 32 % în țările 
în curs de dezvoltare și cu 12 % în țările dezvoltate. 
Dar, majoritatea acestora își au originile în speciile 
sălbatice. Cultivarea la plante s-a făcut prin încrucișări. 
Au rezultat numeroase varietăți genetice depărtate 
de formele genetice. Spre exemplu, în Franța, deși 
există 2000 varietăți de meri, 93 % din producție se 
bazează doar pe patru varietăți, toate importate din 
America! Dispariția speciilor sălbatice are consecințe 
grave, deoarece reprezintă singurele surse de gene 
față de boli sau modificări severe de mediu pentru că 
varietățile cultivate și-au pierdut rezistența.

 » Sănătatea omului, care depinde substanțial de 
produsele naturale. Acestea provin din: China - 5100 
specii, Amazonia - 2000 specii, fosta URSS - 2500, ca 
și un sfert din prescripțiile medicale din USA. În plus, 
după anul 1940, au fost descoperite și valorificate 
mucegaiurile, ce au dat 3000 tipuri de antibiotice. 
Dintre animale, e la mare modă lipitoarea.

 » Industria și comerțul, lemnului, diverselor fibre, coloranți, 
esențe și parfumuri.

 » Turistic și de recreere, prin vizitarea obiectivelor 
ocrotite, multe spectaculoase. Numeroase țări își 
bazează economia națională pe turismul practicat în 
rezervațiile naturale montane, cum sunt Austria și 
Elveția.

 » Educativ. Fiecare țară are un potențial inestimabil și de 
neînlocuit ce trebuie transmis posterității. Cantitatea 
și calitatea rezervațiilor naturale dintr-o țară sunt 
criterii de apreciere a stadiului ei de dezvoltare 
economico-social-culturală. Orice cunoaștere și orice 
plăcere, inclusiv cele conferite de natură, trebuie 
plătită și, ca atare, acțiunea de punere sub ocrotire 
trebuie subvenționată.

A doua întrebare fundamentală: Ce ocrotim ?
Autorul împarte obiectivele de protejat în două grupe 
distincte.
Prima este formată din Obiective inanimate, care cuprind:
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(1) Ce aparțin cadrului fiziografic și ajută la reconstituirea 
trecutului Terrei, precum:

(a): Formațiunile mineralogice și litologice;
(b) formațiunile paleovulcanice;
(c) Formele tectonice, spre exemplu aflorimentul 
extraordinar de Strate cutate de „Sinaia” de la Posada; 
(d) Formațiunile paleosedimentare, cum sunt solurile 
fosile vizibile în malul Mării Negre, în faleza de la sud 
de Eforie Sud, sau Valea Cheia ( j. Constanța), aparițiile 
insolite de stânci sau blocuri, cuprinse sub numele de 
klippe, cum ar fi cele din Părăul Cailor (Bucovina);
(e) Formele și depozitele glaciare, de exemplu Rez. 
Jasmund de pe Insula Rügen din Germania, Rez. Valea 
Bâlei din Munții Făgăraș. În România, relieful glaciar 
este prezent în Parcurile Naționale Rodna și Retezat;
(f) Zăcămintele fosilifere pentru diverse vârste, deși 
nespectaculoase ca Rez. Valea Cheia (Constanța) sau 
Valea Bozu (Vrancea) conservă amprente de elefanți 
fosili și păsări terțiare.

(2) Formațiuni fiziografice deosebite:
(a) Eoliene: Babele și Sfinxul din Bucegi, Tigăile din 
Ciucaș, Rez. Dunele de la Dăbuleni (Dolj);
(b) legate de: hidrosferă sunt adesea extrem de 
spectaculoase: Parcul Național Bryce Canyon (Utah, 
SUA), la noi: Rez. Râpa Roșie (lângă orașul Sebeș), 
Groapa Ruginoasa (PN Apuseni), Rez. Grădina Zmeilor 
(de lângă Jibou), de apele curgătoare: izvorul intermitent 
Rez. Izvorul de la Călugăra (de lângă Vașcău);
(c) Meandrele spectaculoase ale Jiului între Malu Mare și 
Gângiova - nn (Dolj);
(d) Poduri naturale, la noi: Podul lui Dumnezeu 
(Geoparcul Podișul Mehedinți);
(e) Defileele: Defileul Dunării între Baziaș și Orșova 
(Parcul Natural Porțile de Fier);
(f) Cheile: Cheile Bicazului, Orzei, Dâmbovicioarei, 
Nerei, Carașului, Turzii, Râmețului etc.;
(g) Cascadele: Săritoarea Bohodeiului (PN Apuseni), 
Duruitoarea (PN Ceahlău), Urlătoarea (PN Bucegi), 
Cascada Putnei (PN Putna-Vrancea);
(h) Deltele: Rez. Biosferei Delta Dunării;
(i) Lacurile: - glaciare: Gâlcescu (Munți Parâng), 
Bâlea (Munții Făgăraș). Lacurile din PN Retezat etc.; 

- vulcanice: Rez. Sf. Ana; - nivale: Lacul Vulturilor din 
Rez. Muntele Siriu etc.; - de baraj natural: Lacul Roșu 
din PN Cheile Bicazului-Hășmaș etc.; - de confluență 
(limanele): Agigea, Rez. Snagov, Amara; - antropice 
ocrotite: Rez. Lacul fără Fund de la Ocna Sibiului;
(k) Formațiunile carstice, sunt dintre cele mai 
spectaculoase apariții de pe fața Pământului: Polia 
Zaton cu lacul temporar din Geoparcul Mehedinți;
(l) Peșterile, deținătoarele unor vestigii biologice și 
antropice inestimabile, de exemplu, la noi: Ghețarul 
Scărișoara, Rez. Peștera Topolnița din Geoparcul 
Mehedinți etc.; (m) Stânci remarcabile, precum Rez. 
Pietrele Doamnei din Rarău etc.

(3) Procese geologice active, în curs de desfășurare:
(a) Vulcanii activi;
(b) Vulcanii noroioși, bunăoară: Rezervațiile Pâclele 
Mari și Pâclele Mici (Buzău).
(c) Gheizerii sunt țâșnituri de apă și abur care apar în 
zone de vulcanism activ, protejați în PN Yellowstone 
(SUA) etc.;
(d) Focurile nestinse sunt emanații de gaze care ard 
încontinuu la suprafața pământului Rez. de la Lopătari 
(Buzău) etc.
(e) Ghețarii de calotă aparțin celor mai spectaculoase 
procese ce acționează acum pe Terra precum 
Antarctica, PN Groenlanda, cea mai mare din lume, de 
70 mil. ha; (f) Ghețarii alpini sunt procese geologice 
active care se scurg lent neîntrerupt din zonele cu 
temperatură coborâtă până în zona de topire. Sunt în 
număr foarte mare în ambele emisfere terestre.

(4) Zone deosebite peisagistic, puse sub ocrotirea legii. 
Pentru a nu duce la pieirea unor avuții pe care Terra 
le-a dobândit odată cu formarea și evoluția sa, Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii a stabilit 
între categoriile de definire a ariilor protejate și pe cea 
de „Arii peisagistice protejate ”. Din lista lor lungă, autorul 
a ales două masive înalte: din Dolomiți PN Marmolada, 
din Alpii francezi PN Barre des Écrins.
(5) Monumente mixte, naturale și antropice, ocrotite prin legi.
În 1950, UNESCO a luat hotărârea să acorde protecție unor 
arii sau obiective de valoare excepțională, declarându-le 

„Bunuri ale Patrimoniului Mondial Natural și Cultural ”. Au 
fost astfel puse sub protecția legilor naționale mai ales 
monumentele culturale, ca de ex.: Catedrala Notre-Dame 
de la Paris, iar de la noi mănăstirile cu pictura exterioară 
din Bucovina, dar și naturale, precum PN Yellowstone, iar 
de la noi Rez. Biosferei Delta Dunării. Extraordinare sunt 
Rez. Meteora din Grecia, grup de turnuri și stânci verticale, 
de zeci de metri înălțime, pe vârful cărora se află 
mănăstiri și biserici ortodoxe, greu accesibile, ridicate 
aici începând din sec. al XIII-lea, în activitate și astăzi. În 
România există Rez. mixtă Cetatea de la Roșia Montană 
cu vestigiile celui mai grandios monument de extragere 
a aurului din lume, din păcate astăzi distrus parțial de 
aviditatea regimului comunist după prețiosul metal.

Foto 8. Prof. Marcian Bleahu la biroul de lucru din biblioteca 
personală, dedicat cărții (Colecția MB)
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A doua grupă distinctă o formează Protejarea obiectivelor 
animate sau conservarea biodiversității:
(1) Biodiversitatea are astăzi un înțeles mai larg decât 
cel strict de inventar al speciilor ce populează un areal. 
In 1995 Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene a 
adoptat un document fundamental, intitulat „Strategia 
paneuropeană a conservării diversității biologice și peisagere”, 
ce venea să completeze și să detalieze alt document 
fundamental „Convenția privind conservarea diversității 
biologice”, adoptat la Conferința ONU pentru mediu și 
dezvoltare de la Rio din 1992”. Conform „Strategiei”, 
conceptul de biodiversitate se referă la mai multe 
categorii de elemente ce compun biosfera și anume: 
(a) Diversitatea genetică, (b) Diversitatea speciilor, (c) 
Diversitatea ecosistemelor, (d) Diversitatea peisagistică, 
(e) Diversitatea culturală umană.
(2) Dimensiunea biodiversității. Aceasta, limitată numai 
la pădurea tropicală, se estimează la 30 milioane specii 
animale.
(3) Diminuarea biodiversității este un fapt incontestabil 
ce se petrece sub ochii noștri și se produce prin: (a) 
Scăderea diversității genetice, (b) Scăderea diversității 
speciilor, (c) Scăderea diversității tuturor ecosistemelor: 

- Apa dulce; - Zonele umede; - Insulare; - Păduri. Ultimele 
sunt între ecosistemele terestre cu cea mai mare 
importanță pentru biodiversitate, nu atât ca întindere, 
cât pentru bogăția de viață pe care o conțin. Viteza de 
distrugere a pădurii tropicale față de cea existentă la 
finele sec. al XIX-lea este dramatică. Acum mai sunt 
doar 20 % în Africa, 30 % în Asia de sud-est și 75 % în 
America de Sud, iar 21 % din învelișul forestier al Terrei 
este supus unei anihilări rapide!
(4) Pierderea diversității culturale. Anual, începând din 
1900, în Brazilia, a dispărut un trib de amerindieni, 
aborigenii din Noua Zeelandă (maorii) aproape au pierit, 
cei din Australia sunt și ei în pericol, nu prin amenințarea 
războinică, ci prin neadaptarea la invadatoarea 

„ civilizație ” europeană. Dispar limbi și dialecte, tradiții 
religioase și culturale etc.
(5) Cauzele diminuării biodiversității. În afara unor 
cauze fizice sau biologice naturale ale diminuării 
biodiversității, marea extincție la care asistăm acum 
se datorează omului și necesităților sale, precum: (a) 
Creșterea populației și a consumării resurselor; (b) 
Îngustarea continuă a spectrului produselor alimentare 
comercializate; (c) Evaluarea greșită a mediului și a 
resurselor sale; (d) Inechitatea în distribuția beneficiilor 
din protejarea și utilizarea resurselor naturale; (e) 
Deficiența în cunoașterea științifică și economică; (f) 
Lipsa unui sistem instituțional și legislativ bazat pe 
dezvoltarea durabilă oglindită în lipsa de înțelegere 
publică a susținerii mișcării de ocrotire a naturii. Există 
țări cu un înalt mod de înțelegere (țările nordice și 
germanofone), cele latine mult mai puțin, iar în țările 
europene de tranziție, unde comunismul a distrus tradiții 
și rezultatele anterioare obținute în această direcție, 
problemele de abia încep să se pună; (g) În concluzie, 
biodiversitatea trebuie conservată la toate palierele!

A treia întrebare fundamentală: Cum ocrotim?

Foto 9. Într-unul din momentele de apogeu ale carierei sale, ca 
vicepreședinte al Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru 

mediu și dezvoltare de la Rio (1992), ministrul și profesorul 
Marcian Bleahu, prin semnarea Convenției privind încălzirea 

globală a onorat la vârf, ca puțini dintre contemporani, România 
și comunitatea științifică națională (Colecția MB)

Foto 10. Ministrul mediului prof. dr. Marcian Bleahu 
reprezentând România la Conferința ONU privind apele 

transfrontaliere. Helsinki, 1992 (Colecția MB)

(1) Metode de ocrotire.
În concepția autorului, conservarea naturii se poate 
face prin diverse metode, în funcție de scopul și obiectul 
conservării. Acestea vizează:
(a) Elementele de biotop, de la câțiva m2 (puncte fosilifere) 
până la 500 ha (Izvoarele Izvernei).
(b) Elementele biotice (plante și animale), se pot face prin 
trei căi: -Prezervarea adică menținerea unor specii prin 
perpetuarea lor ca atare în bănci de date din grădini 
botanice sau zoologice; -Apărarea, prin punerea sub 
protecția legii a unor taxoni de plante și animale, în arii 
naturale sau în afara lor. Lor li se aplică uneori termenul 
de „ monument al naturii ”, ca de altfel și unor elemente 
fizico-geografice; -Conservarea înseamnă păstrarea nu 
doar a unor organisme ca atare ci a întregului ecosistem. 
Aceasta se poate face pe teritorii mari de sute și mii de ha, 
în parcuri naționale și parcuri regionale.
(2) Etapele de parcurs pentru ocrotirea naturii reclamă:
(a) Selectarea obiectivului. Bunăoară „Pădurile de fag din 
Munții Banatului reprezintă un fond genetic de importanță 
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europeană absolută ”. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri 
autorul subliniază „Conservarea patrimoniului natural 
trebuie realizată neabătut deoarece nimic din ce este specific 
țării, ca peisaje, formațiuni fiziografice, monumente ale 
naturii, diversitate biologică în sens larg (biodiversitate a 
genofondului, a speciilor, a biocenozelor, a habitatelor) nu 
trebuie să dispară ”. Legat de acest imperativ, fără falsă 
modestie, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – 
ICAS (astăzi Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare 
în Silvicultură „Marin Drăcea”) prin semnatarul acestor 
rânduri, în perioada 1988-2008, a fundamentat științific 
rețeaua de arii naturale protejate existente și planificate 
în fondul forestier (403 obiective), precum și studiile de 
fundamentare pentru parcurile naționale și parcurile 
naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor - 
ROMSILVA. Parte din această perioadă s-a suprapus cu 
activitățile profesorului Bleahu de senator și ministru 
al mediului, calitate în care am fost cooptat în consiliul 
științific al ministerului. Astfel pot aprecia aportul său 
inegalabil la oficializarea ariilor naturale protejate pe 
care le fundamentam.
(b) Fixarea suprafeței necesare pentru ocrotire, esențială 
pentru obiectivele neanimate.
(c) Fixarea timpului de protecție.
(d) Realizarea studiului asupra actului normativ stă la baza 
atât a actului normativ, cât și a managementului ariei 
protejate.
(e) Realizarea actului juridic.
(f) Elaborarea planului de management.
(g) Organizarea concretă a ariei protejate.
În acest capitol intitulat „Cum ocrotim” se include 
separat și detaliat voluminoasa problematică a cap. 7 
(„Clasificarea ariilor protejate”, respectiv Categoriile UICN, 
Categorii de nivel mondial, Categorii stabilite de UE, de 
CE sau la nivel național).

„Partea a 2-a: Protecția naturii în afara ariilor protejate” a 
urmărit, așa cum specifică autorul, să vadă „în ce mod pot 
fi puse problemele de ocrotire a naturii în zonele neapărate 
de legi și în cele modificate antropic, cu vocație economică, 
în ideea că o rețea de zone protejate riscă să fie compromisă, 
dacă nu este decât o insulă într-un ocean de degradări ale 
mediului”. Întreaga parte este dezvoltată doct și echilibrat 
în opt capitole: Cap. 12: Probleme generale ale protecției 
naturii în afara ariilor protejate. Cap. 13: Protecția naturii 
în ecosistemele forestiere. Cap. 14: Protecția naturii în 
ecosistemele agricole. Cap. 15: Protecția naturii în apele 
curgătoare. Cap. 16: Protecția naturii în ecosistemele alpine. 
Cap. 17: Protecția naturii în zonele urbane. Cap. 18: Protecția 
florei și faunei sălbatice. Cap. 19: Protecția peșterilor.

„Partea a 3-a: Ocrotirea naturii în România“ este 
structurată și evidențiată minuțios în cinci capitole și 82 
subcapitole, pornind din antichitatea geto-dacică până 
în zilele noastre, introducându-ne, pe lângă legislația 
de profil evolutivă, la analizarea succintă a 30 mari arii 
naturale protejate și 17 arii naturale protejate din afara 
parcurilor. Din nefericire, aici n-au fost amintite studiile 
celor cinci parcuri naționale (Ciucaș, Făgăraș-versantul 
nordic, Parâng-versantul nordic, Țarcu, Delta Dunării) 

și trei parcuri naturale (Nordul Gorjului, Drocea, 
Coridorul Jiului) elaborate de ICAS în perioada 2 000-2 
009 și încă neoficializate, deși toate sunt situri forestiere 
de importanță europeană.

„Partea a 4-a: Fauna și flora sălbatică protejată în 
România“ include două capitole și 13 subcapitole. 
Acestea sunt prezentate obiectiv și critic. Autorul, cu 
un justificat comentariu explicativ damnabil, bazat 
pe bogata sa experiență științifică și administrativă 
ministerială, evidențiază numeroasele exemple de 
neprotejare actuală a speciilor ocrotite încă din perioada 
interbelică, neincluderea endemitelor românești în 
legislația europeană la aderarea țării la UE compensată“ 
cu includerea inexistentului muflon. Alte exemple 
impardonabile abundă în „cap. 26.10 Comentarii la listele 
de animale și plante ocrotite “, capitol ce se constituie într-o 
frescă negativă a dezinteresului autorităților române de 
mediu, ce așteaptă o neîntârziată recuperare.

Foto 11. Cercetătorul geograf 
Șerban Dragomirescu evocă 

din amintirile sale de-o viață 
cu prof. M. Bleahu (Foto: dr. 

Ruxandra Nazare)

Foto 12. Doamna diplomat 
universitar Simona Bleahu 
proiectând câteva din cele 

peste 40.000 de diapozitive 
ale prof. M. Bleahu (Foto: dr. 

Ruxandra Nazare)
În „Partea a 5-a: Studii de caz“, autorul sintetizează patru 
studii de caz. Acestea sunt parte din cele mai valoroase 
teritorii naturale românești și totodată printre cele mai 
recent degradate antropic și anume: Lunca Dunării, Delta 
Dunării, Masivul Bucegi, Munții Apuseni. Starea existentă, 
argumentele și soluțiile judicioase pentru salvgardarea 
acestor obiective excepționale reclamă readucerea lor la 
statutul inițial de „parc național“ justificat prin studiile 
ICAS de fundamentare de la care, prin corupție politică 
și academică, au fost subclasate abuziv.
În încheiere, cinci concluzii:
1. Grație acestei cărți, autorul ne readuce în atmosfera 

febrilă postdecembristă, cu prevalența arbitrariului 
față de lege, dar care are meritul de a fi desțelenit parte 
din hățișurile legislative de mediu și de a fi contribuit 
exemplar la identificarea lacunelor prevederilor 
actelor normative generatoare de confuzii, care se 
impun rectificate.

2. Prin viziunea sa enciclopedică și prin largul său 
orizont științific, autorul a relevat și exemplificat 
obiectiv cazuri și situații reprezentative din lume 
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asociate cu exemple din țara sa, universalizându-
le. Astfel, contrar suprafeței reduse a României, a 
evidențiat considerabila ei biodiversitate la toate 
palierele.

3. Volumul „Ariile protejate și protecția naturii” este o 
creație științifică exhaustivă de referință, un obiect de 
studiu, un document de lucru indispensabil, pe care 
orice activist de mediu și-l dorește pentru patria sa și 
care n-ar trebui să lipsească de pe masa de lucru a nici 
unui iubitor al naturii, a niciunei instituții științifice 
de mediu, a niciunei administrații de arie naturală 
protejată si a niciunui decident.

4. Prin marile servicii aduse țării sale, nu ca descendent 
voievodal brâncovenesc, ci prin prodigioasa sa 
activitate polivalentă, profesorul Marcian Bleahu, 
membru de onoare al Academiei Române, se 
autoînnobilează ca un autentic prinț al remarcabilului 
peisaj natural național și nu numai, pe care l-a iubit cu 
ardoare, imortalizându-l în peste 40.000 de diapozitive.

5. Iată de ce autoritățile Statului Român s-ar onora 
atribuind numele profesorului Marcian Bleahu 
Muzeului Național de Geologie al României pe care 

“l-a conceput, l-a realizat, l-a condus și l-a afirmat”.

Foto 13. Ing. Dorin Iancu, CNCAN Alba Iulia, readuce în atenție 
eseul mentorului său, prof. Marcian Bleahu: „Trinitatea Om – 

natură – Dumnezeu” (Foto: Colecția CDS)

Din partea geografilor a vorbit reputatul cercetător și 
colaborator apropiat al profesorului Marcian Bleahu, 

cercetătorul geograf Șerban Dragomirescu (fig.11), care 
a invocat calde amintiri personale trăite în proximitatea 
distinsului profesor: în adolescență, studenție, profesie 
și până în ultimele momente ale vieții. Șansa a făcut ca, 
atât la Brașov, cât și la București să locuiască în vecinătate. 
În plus, viitoarea doamnă Dragomirescu s-a născut 
la Brașov în casa familiei Bleahu și, ca prunc, a avut 
privilegiul să fie ținută în brațe de viitorul academician 
Bleahu. Profesia, mentalitatea și viziunea comună au 
contribuit la închegarea unei relații cordiale durabile, 
încununată cu colaborarea fructuoasă la realizarea cărții 

„Ariile protejate și protecția naturii”, față de care, așa cum 
subliniază prof. Bleahu în „Cuvântul înainte ” al acestui 
volum, mulțumește Domnului Șerban Dragomirescu 

„pentru migăloasa și anevoioasa punere la punct a cadrului 
legislativ și coordonarea informațiilor date în mai multe 
capitole și nu pot decât să-mi exprim regretul că a refuzat să 
accepte titlul de coautor care reflectă realitatea”.
Doamna Simona Bleahu, diplomat universitar (fig.12), a 
proiectat o selecție din cele peste 40.000 de diapozitive 
înregistrate de prof. Marcian Bleahu.
Dintre participanți, se reține intervenția ing. Dorin Iancu 
(fig.13) din Alba Iulia, îndelungat colaborator apropiat 
al prof. Marcian Bleahu și vechi militant activ pentru 
protejarea naturii și ariilor protejate, care a relatat o 
realizare mai puțin cunoscută a mentorului său, și anume 
eseul „Trinitatea OM – NATURĂ – DUMNEZEU”, susținut 
acum vreo 20 de ani, la Simpozionul Internațional 

„Bioetica și Ecoteologia”. Simpozionul s-a derulat la Alba 
Iulia și Mănăstirea Râmeți – cea mai veche biserică 
ortodoxă română din Transilvania, coorganizat de prof. 
Marcian Bleahu și Înalt Prea Sfințitul părinte Andrei 
Andreicuț (astăzi Mitropolitul Clujului, Feleacului și 
Sătmarului), care i-a binecuvântat pe participanți, iar, 
de atunci, obștea monahală îi pomenește vinerea la 
liturghie.
Evenimentul ocazionat de lansarea cărții „Ariile protejate 
și protecția naturii “ s-a prelungit mult peste timpul 
estimat, constituindu-se într-o vibrantă retrospectivă a 
personalității și realizărilor mult regretatului profesor 
și cercetător Marcian Bleahu, membru de onoare al 
Academiei Române, figură pregnantă a comunității 
științifice.
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