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Cuprins 
 
 
 
 
 
Introducere 
 
Obiectivele studiului 
 
Stadiul cunoştinţelor 
 1.  Prevederi pentru  alegerea şi  aplicarea tratamentelor 
 2.  Condiţii ecologice necesare pentru regenerarea molidului 
 3.  Mărirea rezistenţei arboretelor de molid 
 4.  Tehnicile şi metodele de lucru folosite în exploatările forestiere 
 5.  Lăţimea optimă a parchetelor şi revenirea cu tăieri prin alăturare 
 6.  Gospodărirea arboretelor afectate de factori perturbatori 
 
Localizarea cercetărilor 
 
Rezultate obţinute 
A. Tehnologii de regenerare a molidului la margine de masiv 

1. Tratamente aplicate în molidişuri în perioada 1975-1985 
2. Tratamente propuse a se aplica în molidişuri în perioada 1987-1996 
3. Dinamica instalării şi menţinerii seminţişului în diferite condiţii staţionale şi de arboret 

3.1. Relaţii între compoziţia arboretelor preexploatabile şi exploatabile cu molid şi 
compoziţia regenerării naturale 

3.2. Cercetări privind fructificaţia molidului în anul 1985 
3.3. Influenţa unor caracteristici staţionale şi de arboret asupra regenerării  molidului 
3.4. Cercetări microclimatice la margine de masiv cu diferite expoziţii 
3.5. Cercetări privind influenţa gradului de iluminare asupra instalării, menţinerii şi 

creşterii seminţişului de molid 
3.6. Influenţa marginii de masiv asupra instalării şi menţinerii puieţilor din regenerarea 

naturală în suprafeţele experimentale cercetate 
3.6.1.  Regenerarea la margine de masiv în suprafeţele experimentale parcurse cu   

tăieri rase în benzi la margine de masiv 
3.6.2.  Regenerarea la margine de masiv în suprafeţe experimentale parcurse cu 

tăieri succesive la margine de masiv 
3.7. Regenerarea la margine de masiv în suprafeţele experimentale parcurse cu tăieri 

rase în benzi la margine de masiv 
3.8. Regenerarea la margine de masiv în suprafeţe experimentale parcurse cu tăieri 

succesive la margine de masiv 
4. Cercetări experimentale asupra lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în molidişuri 
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4.1. Îndepărtarea litierei şi a ierburilor 
4.2. Îndepărtarea resturilor vegetale şi mobilizarea superficială a solului 
4.3. Acoperirea solului cu resturi de exploatare  
4.4. Ierbicidare cu Roundup 
4.5. Mobilizarea solului în vetre 
4.6. Împrejmuirea suprafeţelor în curs de regenerare 

5.  Influenţa păşunatului şi a vânatului asupra regenerării naturale a molidului 
6.  Cercetări experimentale pentru determinarea lăţimii optime a benzilor (tăieri rase la  

margine de masiv) 
7.  Efectele tehnologiilor de exploatare asupra regenerării naturale a molidului 

7.1. Efectele colectării  lemnului asupra solului 
7.2. Propuneri de raţionalizare a actualelor tehnici de doborâre şi colectare a lemnului 

7.2.1. Raţionalizarea lucrărilor la doborârea arborilor. Dispozitiv pentru doborârea 
dirijată a arborilor 

7.2.2. Raţionalizarea lucrărilor de colectare a lemnului în exploatările forestiere. Pod 
mobil pentru traversarea locurilor înmlăştinate (TAF, U650) 

7.3. Raţionalizarea lucrărilor de colectare 
 

B. Regenerarea naturală a arboretelor afectate în mod repetat de factori perturbatori 
1. Principalii factori implicaţi în procesele de rărire a arboretelor şi influenţa lor asupra 

evoluţiei arboretelor 
2. Analiza influenţei factorilor staţionali şi de arboret asupra regenerării naturale în arborete 

afectate de factori perturbatori 
2.1. Influenţa tipului de staţiune 
2.2. Influenţa tipului de sol 
2.3. Influenţa tipului de pădure 
2.4. Influenţa altitudinii 
2.5. Influenţa expoziţiei terenului 
2.6. Influenţa tipului de litieră 
2.7. Influenţa formei geomorfologice 
2.8. Influenţa pantei 
2.9. Influenţa vârstei arboretului 
2.10. Influenţa grupei funcţionale 
2.11. Analiza vârstei seminţişului 
2.12. Influenţa tipului de tratament 

3. Analiza spaţială a elementelor ce determină modificări structurale şi evoluţia regenerării 
3.1. Analiza statistică a elementelor ce determină modificări structurale şi evoluţia 

regenerării 
3.2. Distribuţia spaţială a seminţişului 
3.3. Analiza interacţiunii factorilor staţionali şi de arboret asupra regenerării naturale 

4. Morfometria ochiurilor şi dezvoltarea seminţişului 
5. Modificări temporale ale structurii arboretelor 

 
C. Regenerarea naturală în arborete de limită 

1. Regenerarea naturală sub masiv 
2. Regenerarea naturală în ochiuri 

2.1. Caracteristicile ochiurilor 
2.2. Aspecte floristice 
2.3. Aspecte silvotehnice 
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3. Relaţii de natură biochimică între principalele specii implicate în procesul de regenerare 
a pădurii de limită 

4. Creşterea în înălţime a puieţilor din regenerarea naturală 
 
Îndrumări tehnice 

1. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tratamentelor bazate pe 
regenerarea la margine de masiv 
1.1. Criterii de alegere a tratamentelor cu tăieri de regenerare la margine de masiv 
1.2. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tăierilor succesive 

(progresive) la margine de masiv 
1.2.1.  Schema de calcul a numărului de intervenţii şi a perioadei de regenerare 

(Sm, Pm) 
1.2.2.  Calculul numărului de succesiuni de tăieri 
1.2.3.  Calculul suprafeţelor se parcurs şi al volumului de extras în cazul 

tratamentului tăierilor succesive (progresive) la margine de masiv 
1.3. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tăierilor rase în benzi  (la 

margine de masiv) 
1.3.1.  Stabilirea numărului de intervenţii 
1.3.2.  Calculul numărului de succesiuni de tăieri 
1.3.3.  Calculul suprafeţelor de parcurs si volumului de extras la aplicarea 

tratamentului tăierilor rase in benzi    
1.4. Conducerea lucrărilor de regenerare prin aplicarea tratamentelor cu tăieri la 

margine de masiv 
2. Regenerarea arboretelor afectate în mod repetat de factori perturbatori 

2.1. Metodă numerică de caracterizare a regenerării naturale 
2.2. Procesul decizional în conducerea regenerării naturale în arboretele afectate în mod 

repetat de factori dereglatori 
2.3. Prescripţii cu caracter special privind conducerea regenerării naturale în arboretele 

afectate în mod repetat de factori dereglatori 
2.3.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale 
2.3.2. Lucrări de completare a regenerării naturale 
2.3.3. Lucrări pentru îngrijirea regenerării naturale 

 
Concluzii 
 
Bibliografie 
 
Summary 
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1. Prescription for choose and  managing cuttings for natural regeneration 
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3. Improving the stability of Norway spruce stands to disturbing factors 
4. Techniques and working methods used in forest harvesting 
5. Optimum width of cutting areas and reccurence with narow shelterwood strips 
6. Management of stands affected by disturbing factors 

 
Study area 
 
Results 
A. Natural regeneration of Norway spruce in the border of stands 

1. Treatments applied in spruce stands in the period 1975-1985  
2. Treatments proposed to be applied in spruce stands in the period 1987-1996 
3. Dynamic of the natural regeneration in relation with different site and stand conditions 

3.1. Relations between the composition of pre-harvestable stands and harvestable stands 
with spruce and the composition of natural regeneration 

3.2. Research on the fructification of Norway spruce in 1985  
3.3. The influence of site and stand characteristics on spruce regeneration 
3.4. Microclimatic research on the border of stand for different orientations 
3.5. Research on the influence of lighting degree on the installment, mentainment and 

growth of spruce seedlings 
3.6. The influence of the border of stand on the installing and mantaining seedlings from 

the natural regeneration 
3.6.1. Regeneration on the border of stand in experimental plots traited by strip 

clearcutting  
3.6.2. Regeneration on the border of stand in experimental plots traited by narow 

shelterwood strips cuttings 
4. Research on the site preparation for the succces of natural regeneration in Norway spruce 

stand 
4.1. Removal of litter-fall and vegetation 
4.2. Removal of harvesting debris and the superficial mobilization of soil  
4.3. Covering of soil by debris from the harvesting process 
4.4. Treatments against vegetation with Roundup 
4.5. Site preparation in bedding 
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4.6. Fencing of natural regeneration areas 
5. Influence of grazing and game on the natural regeneration of Norway spruce 
6. Research on the optimum width of strips (clearcuts on the border of stand) 
7. Effects of the harvesting technologies on the natural regeneration of Norway spruce 

7.1. Effects of the gathering of wood on the soil 
7.2. Rationalization proposals of actual techniques of getting and gathering wood 

7.2.1. Rationalization of techniques of tree cutting. Device for controlled tree cutting 
7.2.2. Rationalization of gathering techniques in forest harvesting areas. Mobile 

bridge for the crossing of swampy areas 
7.3. Rationalization of gathering works 

 
B. Natural regeneration in Norway spruce stands damaged by disturbant factors 

1. Main disturbing factors which determine the lighting of stands and their influence on the 
stands dinamic 

2. Analysis of site factors and structure parameters on natural regeneration in damaged 
stands by disturbing factors 
2.1. Influence of site type 
2.2. Influence of soil type 
2.3. Influence of forest type 
2.4. Influence of altitude 
2.5. Influence of exposition of slope 
2.6. Influence of litter 
2.7. Influence of relief forms  
2.8. Influence of slope inclination 
2.9. Influence of stand age 
2.10. Influence of management type after socio-economic targets 
2.11. Influence of seedling age 
2.12. Influence of the treatment type  

3. Spatial analysis of the elements implicated in the structural modifications connected with 
evolution of regeneration 
3.1. Statistical analysis of the elements which induce structural modifications connected 

with evolution of regeneration 
3.2. Spatial distribution of seedlings 
3.3. Analysis of the interaction of site and stand factors on natural regeneration 

4. Gaps morphometrie and seedling growth 
5. Temporal modifications of stand structure 

 
C. Natural regeneration of Norway spruce in timberline 

1. Natural regeneration under the canopy 
2. Natural regeneration in gaps produced by disturbant factors 

2.1. Characteristics of gaps 
2.2. Floristic aspects 
2.3. Forest practices aspects 

3. Biochemical relations between the main species implicated in the process of the 
regeneration in timberline forests 

4. The growth in height of seedlings in the natural regeneration at timberline 
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1. Organization of the cuttings plan in the case of the treatments based on natural 

regeneration on the border of stands 
1.1. Criteria for the choose of treatments based on natural regeneration on the border of 

stands 
1.2. Organization of the cuttings plan in the case of shelter trips in the border of stands 

1.2.1. Scheme for estimation of the number of strips and the length of regeneration 
period 

1.2.2. Estimation of the number of succesions strips 
1.2.3. Estimations of the area and volume which will be cutted in the case of strip 

shelterwoods cuts in border of stands 
1.4. Management of the regeneration by the application of the treatments based on 

natural regeneration on the border of stands 
2. Regeneration of the stands damaged by disturbant factors 

2.4. Numerical method for characterisation of the natural regeneration 
2.5. Decisional process in management of  natural regeneration in stands affected by the 

disturbant factors 
2.6. Special prescription relating to the management of  natural regeneration in stands 

damaged by the disturbant factors 
2.6.1. Site preparation for the succces of natural regeneration 
2.6.2. Artificial planting in unregenerated gaps 
2.6.3. Improvement works in natural regenerated areas 
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