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Introducere (Introduction) 
 

 
 
În cursul anului 1994, continuându-se preocupările din anii precedenţi, în cadrul Staţiunii 

Experimentale de Cultura Molidului activitatea s-a desfăşurat pe două coordanate distincte: (a) 
cercetare ştiinţifică cu caracter fundamental şi aplicativ, vizând aspecte privind reconstrucţia ecologică 
şi gospodărirea ecosistemelor montane şi (b) diseminarea rezultatelor cercetărilor şi producţie silvică 
în cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic. 

Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul a şapte teme în responsabilitatea staţiunii şi trei 
teme de colaborare. Dintre temele în responsabilitate, un număr de cinci au avut ca sursă de finanţare 
bugetul de stat pentru cercetare de 1 %, celelalte două beneficiind de finanţare directă de către 
Romsilva. Doua dintre temele în responsabilitate şi-au încheiat ciclul de cercetare în cursul anului 
1994, finalizându-se cu recomandări tehnice pentru producţie. 

Sub raport tematic, activitatea de cercetare s-a axat pe principalele probleme impuse de 
stabilizarea ecosistemelor forestiere de molid, coroborate cu tehnologii noi de îngrijire şi regenerare a 
acestor ecosisteme, privite prin prisma liniilor strategice de dezvoltare a silviculturii româneşti. 
Subiectele principalelor teme au fost: stabilirea direcţiilor de evoluţie a molidişurilor, reconstrucţia 
ecologică a molidişurilor afectate de vânat, reconstrucţia ecologică a arboretelor de răşinoase din afara 
arealului, dinamica şi calitatea populaţiilar de cervide în Carpaţii Orientali, cercetări privind feromonii 
lepidopterelor ce vatămă conurile şi seminţele de răşinoase, reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 
forestiere cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava, elaborarea unor sisteme silviculturale 
de îngrijire a molidişurilor din zonele cu doborâturi de vânt. 

În cadrul lucrărilor la temele de cercetare, în anul 1994 au fost amplasate un număr de 9 
blocuri experimentale permanente şi 483 suprafeţe experimentale cu caracter temporar, după cum 
urmează: 

- în unităţi amenajistice din Ocolul silvic experimental Tomnatic - 4 blocuri experimentale 
noi, 7 blocuri experimentale revizuite şi 127 suprafeţe cu caracter temporar; 

- în alte ocoale silvice din judeţele Suceava şi Botoşani au fost amplasate 5 blocuri 
experimentale noi, au fost revizuite 3 blocuri experimentale şi s-au instalat 356 suprafeţe cu caracter 
temporar. Totodată, s-au continuat măsurătorile în staţionarului ecologic "Călimani". 

Transferul rezultatelor cercetării în producţie s-a realizat mai ales în cadrul bazei 
experimentale - Ocolul silvic Tomnatic - în care practic fiecare temă din programul anului 1994 a avut 
experimentări. De asemenea, au fost acordate asistenţe tehnice într-un volum de 664 ore, în probleme 
ce au vizat: punerea în valoare, prognoza populaţiilor de insecte vătămătoare (ipidae), cadastrul 
suprafeţelor cedate conform prevederilor legii 18/1990. 

În ceea ce priveşte activitatea de producţie a Ocolului silvic Tomnatic, lucrările efectuate au 
fost cotate la parametrii tehnologici corespunzători, programul valoric de producţie fiind depăşit cu 
147 %, în condiţiile exploatării şi vânzării unui volum de masă lemnoasă cu cca. 35 % mai redus faţă 
de prevederi, fapt ce denotă o preocupare susţinută de valorificare a materiilor lemnoase. 

Se remarcă faptul că anul 1994 a marcat un salt calitativ în activitatea de prelucrare automată a 
datelor, fiind achiziţionate doua computere PC-486 precum şi aparatură modernă de birotică. Cu toate 
progresele înregistrate, rămân totuşi o serie de neîmpliniri legate de posibilităţi mai extinse de 
documentare şi schimb de informaţii, de dotarea cu aparatură modernă de cercetare şi de cooptarea în 
activitatea de cercetare a unor specialişti cu înaltă pregătire şi cu pasiune deosebită. Rezultatele anului 
1994 conferă motivele unei atitudini optimiste privind anul 1995, an în care se vor împlini o serie din 
dezideratele personalului staţiunii, coroborate cu prevederile direcţiilor strategice de dezvoltare a 
silviculturii în această zonă a ţării. 
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Tehnologii de reconstrucţie ecologică a arboretelor de molid 
vătămate de cervide  

Ecological reconstructions technologies of spruce stands damaged by games 
 

 

 
 

Ing. Radu Vlad 
 
 
Introducere 
În pădurile ţării noastre, molidul este specia care prezintă cea mai mare importanţă 

economică, atât ca productivitate, cât şi din punct de vedere al calităţii lemnului. Din acest 
motiv stabilitatea, polifuncţionalitatea şi productivitatea constituie principiile de bază ale 
gospodăririi pădurilor de molid din ţara nostră. Cercetările anterioare au demonstrat că 
daunele provocate de vânat acţionează pe două planuri: unul prin care se aduc prejudicii 
masei lemnoase (prin declasare calitativă), ca urmare a apariţiei putregaiului pe trunchi, iar 
celălalt prin slăbirea rezistenţei arborilor (arboretelor) la vânt şi zăpadă. Pornind de la 
caracteristicile vătămarilor, caracteristicile putregaiului, caracteristicile arboretului (vârstă, 
clasă de producţie, compoziţie, procent de vătămare, indice de densitate etc.), de la influenţa 
acestora asupra producţiei de masă lemnoasă şi asupra productivităţii, s-a încercat 
fundamentarea unor tehnologii optime de reconstrucţie ecologică, a căror finalitate să fie 
crearea unor noi arborete, care să valorifice la maxim condiţiile staţionale şi care să fie, dacă 
nu la nivelul arboretelor naturale fundamentale, cel puţin apropiate din punct de vedere al 
productivităţii şi stabilităţii.  

 
Aspecte cercetate:  

- evoluţia vătămărilor în intervalul 1981-1992 pentru U. P. I Demacuşa, O. s. Tomnatic;  
- consecinţele actuale ale vătămărilor; vătămări noi şi propagarea efectelor combinate ale 

acestora în evoluţia viitoare a unui arboret;  
- distribuţia vătămărilor în interiorul arboretelor; 
- vârsta rănilor - efecte asupra diametrului central al suprafeţei de bază şi asupra lemnului 

de foc (cu putregai);  
- distribuţia numărului de arbori vătămaţi pe categorii de diametre, corelat cu frecvenţa 

vătămărilor; 
- pierderi cantitative şi calitative de material lemnos, ca urmare a vătămărilor produse de 

vânat;  
- stabilirea intervalului de redresare a arboretelor de molid dăunate de vânat, supuse 

reconstrucţiei ecologice; 
- urgenţa de regenerare;  
- elaborarea şi aplicarea de tehnologii de reconstrucţie ecologică a pădurilor vătămate de 

vânat funcţie de frecvenţa vătămărilor şi caracteristicile arboretelor.  
 

Concluzii 
Media frecvenţei vătămărilor (ponderată cu suprafaţa u. a.), la nivelul anului 1992, are 

valorile: 55,6 % pentru clasa a II-a de vârstă, 43,6 % pentru clasa a III-a de vârstă, 32,0 % 
pentru clasa a IV-a de vârstă. 

Cercetările privind efectul vătămărilor noi produse într-un arboret (u. a. 55 C, 
suprafaţa de 2500 m2) au demonstrat că, din numărul total de arbori, 34 % au fost afectaţi în 
iarna din 1991-1992, iar 13 % reprezintă arborii ce nu aveau nici o rană. Din numărul total de 
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arbori sănătoşi, la 39 % s-a constatat apariţia de răni noi provocate de vânat. În viitor, 18 % 
din volum va fi afectat de putregai; procentul de vătămare pe numar de arbori a crescut de la 
67 % la 80 %, iar cel pe volum s-a modificat. 

Creşterea proporţiei ocupate de lemnul de foc (cu putregai) pentru clasa a III-a de 
vârstă are loc potrivit ecuaţiei exponenţiale y = A · xB  (x = procent de vătămare pe număr de 
arbori, y = % lemn de foc), iar  pentru clasele II, IV potrivit ecuaţiei liniare y = A + Bx. 
Corelaţiile sunt foarte semnificative. Valorile reale ale lemnului de foc se vor obţine prin 
adăugarea la valorile ce rezultă a procentelor corespunzătoare sortării primare a arboretelor. 
Pentru arboretele de molid clasa a II-a de producţie, acestea sunt cuprinse între: 7-9 % - clasa 
a II-a, 6-7% - clasa a III-a,     5-6 % clasa a IV-a de vârstă. La procente medii şi mari de 
vătămare, lemnul de foc se apropie şi depăşeşte 25 % din volum. În plus, acesta se află 
cantonat la baza trunchiului arborilor, acolo unde este cea mai mare cantitate de lemn de 
lucru. Diminuarea procentuală a sortimentelor dimensionale se face conform cu regresia de 
putere y = A · xB (x = procent de vătămare pe număr de arbori, y = procentul scăderii 
sortimentelor dimensionale faţă de arbaretul iniţial). Corelaţiile sunt foarte semnificative. 
Pierderile cele mai însemnate se realizează la sortimentele superioare (gros II şi III - clasa a 
II-a de vârstă respectiv gros I, II, III - clasele III, IV de vârstă), care deţin ponderea cea mai 
mare din punct de vedere al preţului/m3 lemn de lucru. 

Intervalul de timp scurs din momentul începerii lucrărilor de reconstrucţie şi până 
când volumele celor două arborete se egalizează se poate considera ca "interval de redresare" 
(ΔV = VEV - V). Acesta creşte, conform ipotezelor considerate, după regresia exponenţială y = 
A · xB (clasele II, III de vârstă) şi după ecuaţia logaritmică y = A + Bln x (x = procent de 
vătămare pe număr de arbori, y = ΔV = VEV - V) pentru clasa a IV-a de vârstă. Determinarea 
"intervalului de redresare" răspunde necesităţilor practice deoarece: 

a) se evită greşeli care duc la scoaterea din funcţie a unor arborete, fără a obţine un 
efect economic pozitiv;  

b) face posibilă planificarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică la nivel de ocol 
silvic; 

c) nu comportă determinări greoaie pe teren şi calcule complicate la birou. 
Efectul vântului şi al zăpezii din primăvara anului 1993, în suprafaţa permanentă 

instalată în u. a. 55 C a fost fost surprins în faptul că, dintr-un total de 318 arbori existenţi, 
215 (68 %) au prezentat rupturi de vârf, de coroană, de trunchi sau au fost doborâţi. 

Analizând distribuţia vătămărilor în arborete s-a constatat că, corelaţia dintre procentul 
de vătămare şi coeficienţii de variaţie medie (funcţie de frecvenţa vătămărilor pe fiecare 
suprafaţă elementară), arată că, odată cu creşterea frecvenţei vătămărilor, coeficienţii medii de 
variaţie scad conform cu ecuaţia liniară y = A - Bx (x = procent de vătămare, y = coeficient de 
vătămare mediu). Cu alte cuvinte, în cazul unor frecvenţe mari a arborilor vătămaţi se produce 
uniformizarea arboretului din punct de vedere al repartiţiei vătămărilor. Odată cu creşterea 
vârstei rănilor, diferenţa ΔV creşte conform cu regresia liniară y = A + Bx pentru clasa a II-a 
de vârstă şi conform cu ecuaţia logaritmică y = A + B lnx (x = vârsta medie a rănilor, y =Od2) 
pentru clasele III şi IV de vârstă. Corelaţia este semnificativă pentru clasa a II-a de vârstă şi 
distinct semnificativă pentru clasele III, IV de vârstă. Procentul ocupat de lemnul de foc (cu 
putregai) creşte în funcţie de vechimea rănilor conform cu regresia liniară y = A + Bx (x = 
vechimea medie a rănilor, y = procent lemn de foc). Corelaţiile sunt semnificative pentru 
clasele II, III şi IV de vârstă. Distribuţia numărului de arbori vătămaţi/ha pe categorii de 
diametre, corelată cu frecvenţa vătămarilor, este necesară şi folositoare pentru determinarea 
efectului lucrărilor aplicate şi pentru proiectarea şi executarea unor viitoare lucrări în 
arboretele dăunate de vânat, în funcţie de scopurile urmărite. Creşterea diferenţelor ∆dl şi 
∆d2, pe măsură ce creşte procentul de vătămare, se realizează conform cu ecuaţia logaritmică 
de tipul y = A + Blnx (x = procent de vătămare pe număr de arbori, y = ∆d1, respectiv ∆d2 ). 
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Pe măsura înaintării în vârstă a arboretelor, a creşterii frecvenţei vătămărilor, ∆d1 şi ∆d2 
cresc, diminuarea diametrului central al suprafeţei de bază făcându-se cu valorile specificate. 
∆d2 prezintă în ansamblu cele mai mici valori pentru clasa a IV-a de vârstă şi cele mai mari 
pentru clasa a III-a de vârstă (∆dl = diferenţa dintre dcg al arboretului iniţial şi dcg al 
arboretului sănătos din arboretul afectat de putregai; ∆d2 = diferenţa dintre dcg al arboretului 
iniţial şi dcg al arboretului sănătos din arboretul iniţial). Repartizarea arboretelor pe urgenţe 
de regenerare s-a făcut ţinând cont de: frecvenţa vătămărilor, valoarea "intervalului de 
redresare", indicele de densitate, posibilele efecte ale acţiunii unor factori destabilizatori 
(vânt, zăpadă), pierderile cantitative şi calitative de material lemnos ca urmare a vătămărilor 
produse de vânt. Ordinea urgenţelor de regenerare are un caracter orientativ, în sensul că ea se 
poate adapta la particularităţile pădurii ţinând cont de eventualele funcţii de protecţie atribuite, 
de caracterul actual al tipului de pădure comparativ cu cel natural fundamental, de perioada de 
regenerare adaptată la starea seminţişului instalat. Soluţia aleasă va trebui justificată prin 
analiză tehnico-economică şi restricţii ecologice. Urgenţele de regenerare se stabilesc iniţial 
pe teren şi se definitivează la birou după analiza de ansamblu a fiecărei subparcele. Elaborarea 
tehnologiilor de reconstrucţie ecologică s-a făcut ţinând cont de: vârsta arboretului, forma u. 
a., procentul de vătămare, clasa de producţie, indicele de densitate, compoziţie, modul de 
dispunere al vătămarilor în arboret, distribuţia spaţială a arborilor în arboret. În aplicarea 
tăierilor rase în benzi s-a acordat o atenţie deosebită mărimii benzilor, orientării, direcţiei de 
înaintare a tăierilor, intervalului de revenire cu tăieri într-o nouă bandă alăturată, perioadei de 
regenerare şi lucrărilor cu caracter special privind protejarea seminţişului, a puieţilor şi a 
arborilor, pentru a se evita noi răni produse de vânat. În aplicarea tăierilor rase pe parchete 
(suprafeţe) mici trebuie avute în vedere aspecte referitoare la mărimea suprafeţelor, aşezarea 
spaţială a parchetelor, necesitatea protejării arboretului sănătos rămas împotriva daunelor noi 
produse de vânat.  
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Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanţă 
economică din România 

Researches about feromons of cones-lepydopters with economic importance in 
Romania 

 

 

Ing. Nicolai Olenici 
 
 
 

În perioada 1 iulie-30 noiembrie 1994, în cadrul temei s-au efectuat următoarele 
lucrări: identificarea fluturilor prinşi la curse, analize de conuri, analize chimice ale 
extractului feromonal de C. strobilella şi teste olfactometrice pe masculi ale aceleiaşi specii, 
prelucrarea şi interpretarea datelor, sinteza rezultatelor obţinute în cei trei ani de cercetări, 
elaborarea referatului ştiinţific final şi întocmirea raportului de valorificare a rezultatelor 
cercetării. 

Prin analizele chimice de extract feromonal s-a evidenţiat ca un lucru cert prezenţa 
compuşilor E8-l2:Ac, n-l2:Ac şi n-l4:Ac în alcătuirea feromonului sexual al speciei C. 
strobilella. 

Pe baza identificării fluturilor prinşi la curse şi a analizelor de conuri s-au stabilit 
corelaţiile dintre dinamica prinderilor la curse şi cea a infestării conurilor de molid cu ouă şi 
cu larve de C. strobilella. Atât pentru C. strobilella, cât şi pentru R. perangustana, rezultatele 
privind atractivitatea şi selectivitatea variantelor feromonale nu s-au modificat faţă de cele 
prezentate în faza anterioară. 

 
Sintetizând rezultatele obţinute în anii 1992-1994, s-a ajuns la următoarele concluzii: 

a) cu privire la producerea şi emiterea feromonului sexual de către C. strobilella 
- femelele produc şi emit feromoni sexuali încă din prima zi de după ieşirea din exuvia 

pupală; 
- emiterea de feromon poate dura cât timp trăieşte femela, dacă nu s-a împerecheat, 

dar se pare că intensitatea emiterii este maximă în prima zi de viaţă şi în scotofază. 
b) cu privire la compoziţia chimică a feromonului sexual al speciei C. strobilella 

- componenta de bază a feromonului este E8-l2:Ac, alături de care praticipă – într-o 
proporţie ceva mai redusă - compuşii n-l2:Ac şi n-l4:Ac. 

c) cu privire la atractivitatea şi selectivitatea compuşilor testaţi în teren 
            C1 - pentru Cydia strobilella 

- compusul E8-l2:Ac, în doza de 3,3 μg/nadă, are o bună atractivitate şi selectivitate 
faţă de C. strobilella, dar rezultatele nu au fost întotdeauna semnificativ diferite faţă de 
martor; 

- sporirea concentraţiei acestui compus la 0,1 sau 1,0 mg/nadă are ca efect reducerea 
drastică a capturilor; 

- în doze de 3,3 μg/nadă, compuşii n-l2:Ac şi n-l4:Ac par a mări atractivitatea 
componentei de bază (E8-l2:Ac), aflată şi ea în aceeaşi doză. În mod cert, majorarea dozei 
acestor compuşi conduce la diminuarea atractivităţii componentei de bază; 

- dintre diferitele amestecuri de alcooli sau alcooli şi acetaţi testaţi şi în străinătate, la 
noi cele mai bune rezultate a dat amestecul de Z8-l2:OH cu Z8E10-l2:OH, fiecare în doza de 
10 μg/nadă. Acelaşi amestec, în doze mai mari, a avut efect mult mai redus, indiferent de 
proporţia componentelor; 
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- există o serie de compuşi a căror atractivitate şi selectivitate asupra speciei C. 
strobilella a fost demonstrată, dar încă nu se cunosc exact proporţiile şi dozele de participare 
ale lor pentru obţinerea unui răspuns sigur, repetabil; 

- datorită variabilităţii genetice a populaţiilor, combinaţii eficiente în străinătate nu 
prezintă garanţia unei funcţionări sigure la noi. 
            C 2 - pentru Retinia perangustana 

- amestecul de Z9-12:Ac cu E9-12:Ac, fiecare în doza de 1 mg/nadă, pare să aibă 
atractivitate şi selectivitate bună faţă de R. perangustana, dar aceasta nu se manifestă în mod 
constant; 

- adaosul de acetat de dodecil în doze de 2 sau 3 mg/nadă a anulat atractivitatea 
amestecului menţionat anterior şi se pare chiar că a avut efect repelent; 

- înlocuirea compusului Z9-l2:Ac cu Z7-l2:Ac în acelaşi amestec de mai sus a avut tot 
un efect repelent asupra fluturilor. 
            C 3 - pentru Cydia illutana 

- amestecul Z9-l2:Ac + E9-l2:Ac, fiecare câte 1 mg/nadă, a fost eficient nu doar pentru   
R. perangustana, ci şi pentru C. illutana, dar în ani şi suprafeţe experimentale diferite, ceea ce 
denotă că acest amestec ar putea fi prezent în compoziţia feromonilor ambelor specii, dar 
pentru specificitate trebuie să intervină fie alţi compuşi, fie proporţii diferite ale celor doi 
compuşi menţionaţi. 
d) cu privire la posibilităţile de utilizare a curbei de zbor, stabilită cu ajutorul 
feromonilor, în avertizarea momentului optim de combatere 

- în cazul speciei C. strobilella, pentru a surprinde eclozarea majorităţii larvelor, 
inclusiv a celor ce apar primele, un eventual tratament chimic să se aplice în interval de 10 
zile de la data culminării curbei de zbor; 

- în cazul speciei R. perangustana, un eventual tratament chimic trebuie să se aplice la   
10-14 zile de la culminarea zborului. În cazul în care alături de acest dăunător sunt prezenţi şi 
produc pagube importante şi dăunătorii Reseliella skuhravyorum şi/sau Strobilomyia melania 
ori S. infreqvens, este necesar ca primul tratament să se aplice la începutul zborului fluturilor 
de R. perangustana, iar al doilea după 10-14 zile. 
e) cu privire la sumele de temperaturi pozitive la care se produc diferite fenofaze ale 
speciei R. perangustana 

- sumele de temperaturi pozitive mai mari de un anumit prag (+5° , +6° sau +7° C) pot 
fi folosite pentru a optimiza stabilirea momentului de aplicare a tratamentelor; 

- în cazul speciei R. perangustana, pragul utilizabil pare a fi superior temperaturii de 
+7° (probabil 10° C sau mai mult); 

- fenofazele dăunătorului, care pot fi prognozate cel mai exact cu ajutorul sumelor de 
temperaturi, par a fi începutul zborului şi începutul eclozării larvelor. 
f) cu privire la unele aspecte de biologie a speciei R. perangustana 

- ieşirea adulţilor din pupe se eşalonează, chiar şi în cazul unor condiţii uniforme de 
microclimat, pe o durată de aproximativ 3 săptămâni, dar majoritatea fluturilor (peste 90 %) 
ies în primele 10 zile; 

- există un decalaj evident între sexe la ieşirea din pupă, masculii devansând femelele 
cu cca. 3-5 zile; 

- adulţii trăiesc destul de mult comparativ cu alte microlepidoptere. Majoritatea 
femelelor trăiesc mai mult de 5 zile, unele ajungând până la 2 săptămâni, dar masculii, în 
marea lor majoritate, mor în interval de până la 5 zile; 

- împerecherea are loc în prima zi de viaţă a fluturilor, dar se poate produce şi mult 
mai târziu (la cca. o săptămână) şi se pare că are loc în scotofază; 

- femelele pot depune ouă atât la scurt timp (2 zile) de la ieşirea din pupă, cât şi mult 
mai târziu (8 zile), una şi aceeaşi femelă depunând ouă în mai multe zile; 
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- pentru împerechere şi pentru ovipoziţie prezenţa conurilor pare a fi indispensabilă; 
- ouăle sunt depuse cel mai adesea la baza pedunculului, în manşonul de solzi al 

fostului mugure florifer; 
- durata dezvoltării embrionare, la o temperatură a mediului de 18-20o C, este de 10 

zile. 
Ca un corolar al celor prezentate mai sus se poate spune că deşi s-au făcut progrese pe 

linia cunoaşterii diferitelor aspecte de biologie a celor două specii, aspecte strict legate de faza 
de împerechere, când sunt produşi şi emişi feromonii sexuali, pe linia cunoaşterii compoziţiei 
chimice a feromonilor de C. strobilella, a stabilirii atractivităţii unor compuşi faţă de cele 
două specii şi a precizării posibilităţilor de utilizare a feromonilor în avertizarea unor 
eventuale tratamente, în actuala etapă a cercetărilor nu se poate încă preciza cu exactitate care 
ar trebui să fie compoziţia şi formularea feromonilor sintetici pentru cele două specii. 

Deoarece cercetările nu au condus la obţinerea unor variante de feromoni care să poată 
fi omologate şi apoi date pentru folosire în producţie, nu s-au elaborat îndrumări tehnice în 
această etapă şi se propune ca valorificarea rezultatelor să se facă prin fundamentarea unor noi 
cercetări, într-o nouă etapă. 
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Direcţii de evoluţie a structurii şi funcţionalităţii ecosistemelor de 

molid naturale şi artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale 
Evolutions lines of structure and functionality of natural and artificial spruce 

ecosystems for sylvicultural systems elaboration 
 

 

Dr. ing. Radu Cenuşă şi dr. ing. Ion Barbu 
 
 
 
Cunoaşterea direcţiilor de evoluţie a arboretelor de molid constituie o necesitate în 

sprijinul căreia se aduc următoarele argumente: 
- ponderea actuală a acestei formaţii în fondul forestier al României este foarte  ridicată; 
- molidişurile sunt cantonate în zonele cele mai fragile sub raport ecologic pe întreg lanţul 

carpatic (pante mari, energii mari de relief, eroziune ridicată, condiţii climatice 
inospitaliere);  

- molidişurile sunt formaţii deosebit de vulnerabile la acţiunea vântului, zăpezii şi factorilor 
biotici;  

- alături de brădete şi stejărete, aceste formaţii prezintă la ora actuală evidente simptome de 
declin pe zone relativ extinse;  

- aceste arborete au suferit mutaţii deosebite sub raport structural, ca urmare a unei 
gospodăriri mai intensive, în consecinţă comportând valori diferite de stabilitate;  

- măsurile silviculturale adoptate trebuie să potenţeze capacitatea  de autoconservare a 
acestor ecosisteme, completând rezultanta evoluţiei naturale, fără a amplifica acţiunea 
factorilor perturbatori. 

În acest context, se impun investigaţii care să conducă în final la modele matematice 
care vor permite simularea efectului măsurilor silviculturale asupra stabilităţii arboretelor şi, 
în consecinţă, obiectivizarea proceselor decizionale privind adoptarea măsurilor de 
gospodărire.  

Tema,cu ciclul de cercetare 1994-1996, are ca responsabili pe dr. ing. Radu Cenuşă şi 
dr. ing. Ion Barbu, cercetători în cadrul Staţiunii Experimentale de Cultura Molidului din 
Câmpulung Moldovenesc.  

 
Aspectele de cercetare abordate au fost următoarele:  

- influenţa măsurilor amenajistice şi silviculturale, efectele perturbatoare ale doborâturilor 
de vânt şi a rupturilor de zăpadă asupra modificării parametrilor morfometrici şi 
structurali ai arboretelor;  
- experimentarea aplicabilităţii unui model matematic prezentat în literatura de specialitate 
germană, privind dezvoltarea arboretelor echiene în raport cu suprafaţa de bază; 
- efectuarea unei prognoze de evoluţie a fazelor de dezvoltare, cu implicaţii asupra gradului de 
stabilitate global în păduri naturale de molid, cu punerea în evidenţă a modificărilor în timp şi 
spaţiu a parametrilor structurali şi texturali; 
- analiza principalelor direcţii de evoluţie a arboretelor artificiale de molid prin prisma acţiunii 
factorilor perturbatori. 

 
În anul 1994 au fost efectuate lucrări de cercetare ce au cuprins atât investigaţii de 

teren, cât şi de laborator. Au fost întreprinse: 
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- investigaţii cu caracter diacronic şi sincronic asupra evoluţiei unor arborete considerate ca 
reprezentative din U. P. I Demacuşa, Ocolul silvic Tomnatic, determinânduse câteva 
trăsături ale dinamicii spaţio-temporale prin prisma parametrilor de morfostructură ai 
parcelelor şi arboretelor;  

- cercetări privind evoluţia unor arborete de vârste diferite, care au înregistrat în ultimii 30 
de ani pierderi de stabilitate ca urmare a unor reprize repetate de doborâturi de vânt şi 
rupturi de zăpadă. Determinarea parametrilor biometrici s-a făcut într-o reţea tip raster cu 
pasul de 50 m, orientată pe direcţia punctelor cardinale, fiind parcurse un număr de 5 
parcele, cu un total de 247 de suprafeţe de 500 m2 ;  

- cercetări privind dinamica structurală a molidişurilor naturale din codrul secular Slătioara, 
codrul secular Giumalău şi rezervaţia ştiinţifică Călimani. Pe baza acestor investigaţii, 
coroborate cu cele efectuate în anii anteriori, s-a întreprins prognoza evoluţiei structurale 
şi texturale a arboretelor de molid situate în partu situaţii staţionale diferite, de la clasa I la 
clasa a III-a de producţie; 

- investigaţii cu caracter istoriografic privind dinamica doborâturilor de vânt în patru U. P.-
uri reprezentative sub raportul acestor fenomene pentru perioadele 1960-1970 şi 1970-
1980, luându-se în studiu, în total, 1667 de cazuri. 

 
Rezultatele acestor investigaţii cu caracter complex au pus în evidenţă o dinamică 

spaţio-temporală accentuată, ca urmare a activităţii umane din ultimul secol. Această 
dinamică relevează o tendinţă de simplificare a structurilor, fapt ce a mărit instabilitatea 
arboretelor la acţiunea diverşilor factori. Totodată, s-a constatat o tendinţă de "restructurare" a 
ecosistemelor prea artificializate, mai ales prin intermediul factorilor perturbatori care 
acţionează pe calea conexiunii inverse. Această restructurare se prezintă sub forma deschiderii 
plafonului arboretelor echiene, în sensul asigurării premiselor regenerării naturale şi deci 
tranziţia de la arborete echiene la arborete pluriene, având ca efect creşterea stabilităţii. 

Pentru a se testa posibilitatea utilizării unor modele matematice în determinarea 
evoluţiei arboretelor, s-a ales pentru început un model mai simplu, bazat pe relaţia dintre 
suprafaţa de bază, numărul de arbori la hectar şi înălţimea superioară. 

Parametrii s-au determinat pe baza măsurătorilor biometrice în 110 arborete din 
Bucovina (tabelul nr. 1). 

 
H 

(dom.) 
(m) 

n 
(nr.arborete) a b N 

(nr.med.arb.) 

Cv(N) 
(%) 

 
10 12 40,30 -0,175 2366 18,14 
12 11 18,85 -0,059 2649 29,40 
16  5 62,74 -0,170 2685 18,02 
20  7 295,66 -0,371 2194 22,70 
22 12 103,88 -0,234 1850 30,90 
24 10 139,78 -0,261 1615 19,02 
26 18 122,53 -0,234 1272 24,80 
28   9 80,33 -0,168 1090 24,90 
30   9 43,85 -0,066 415 10,10 
33  5 191,53 -0,276 584 26,20 
36   7 489,76 -0,414 588 33,80 
44   5 532,69 -0,464 176 10,00 

 
În final rezultat o relaţie matematică de forma: 

0717.0
0042.01408.3

0536.0
4000

HNHG ×−×××Π≡  

Tabelul 1.  
Elemente de calcul pentru
modelul matematic 
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Din compararea rezultatelor aplicării modelului cu valorile din tabelele de producţie a 
rezultat faptul că modelul dă rezultate apropiate de tabelele de producţie pentru domeniul 
central, diferenţele mai accentuate de la extreme fiind puse, deocamdată, pe seama numărului 
mai redus de măsurători.Calculul acestor parametri a demonstrat că modelele sunt utilizabile, 
perfecţionarea lor necesitând un număr mai ridicat de măsurători, care vor fi continuate în 
cursul anului 1995, mărindu-se numărul acestora mai ales în arborete tinere - sub 35 ani - şi în 
arborete în vârstă - peste 100 ani. 

În condiţiile în care se dispune de un "portret robot" al fazelor de dezvoltare, precum 
şi a evoluţiei acestora, caracteristice anumitor condiţii staţionale, prognoza evoluţiei pădurii 
naturale devine un instrument de lucru extrem de util pentru determinarea dinamicii 
ecosistemului. Metoda extrapolării trendurilor satisface cerinţele prognozării fazelor de 
dezvoltare, precum şi a dinamicii stabilităţii molidişurilor naturale, ce prezintă fluctuaţii în 
raport cu evoluţia pădurii în stadiul de climax. Se constată că paleta posibilităţilor de evoluţie 
se amplifică în staţiunile de bonitate superioară, fiind mai restrânsă în staţiunile de bonitate 
inferioară. În condiţii staţionale extreme numărul variantelor de evoluţie este extrem de 
restrâns. 

Totodată, prin intermediul prognozei pot fi puse în evidenţă limitele de abilitate în 
cadrul echilibrului dinamic şi tendinţele de evoluţie ale acestora. 

Pentru prezenta temă, ce are drept scop elaborarea de modele matematice care să 
surprindă răspunsul diferitelor structuri de molidişuri la complexul factorilor perturbatori, este 
foarte importantă stabilirea influenţei factorilor structurali şi staţionali sub forma curbelor de 
transfer (figura nr. 1).  

Plecând de la aceste curbe, se pot determina momentele cele mai probabile de 
producere a unor fenomene cu caracter perturbator, precum şi a volumului pierderilor 
estimate. Totodată, este posibilă evaluarea reacţiei sistemului la acţiunea repetată a 
perturbatorilor {figura nr. 2).  

Rezultatele obţinute până în prezent vor permite în anii urmatori determinarea acestor 
ecuaţii şi integrarea lor în modele matematice operaţionale. 

Din analiza modului de abordare a cercetărilor în cursul anului 1994, precum şi a 
noilor aspecte care au apărut, urmează ca în următorii doi ani ai ciclului să se desfaşoare 
urmatoarele cercetări: 

- investigaţii în toate suprafeţele de probă permanente instalate în molidişuri, 
indiferent de vechime şi scopul lor pentru care există date de start şi se poate reconstitui 
evoluţia lor; 

- elaborarea unui model matematic al evoluţiei molidişurilor naturale pentru care 
există un volum mare de date şi posibilitatea calculului majorităţilor curbelor de transfer; 

- elaborarea curbelor de transfer pentru modele de evoluţie a molidişurilor artificiale. 
În acest scop, se impune continuarea măsurătorilor pe teren, în zonele deja parcurse cu studii 
în acest an. 

- se impune, de asemenea, declanşarea de studii asupra influenţei factorilor staţionali 
în evoluţia molidişurilor. 

- se impune colaborarea cu un specialist în probleme de informatică pentru elaborarea 
modelelor propuse. 

În anul 1994, acesta fiind primul an al cercetărilor, nu s-au obţinut rezultate cu 
caracter spectaculos, de noutate. 
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Fig. 1. Schema logică a lucrărilor pentru obţinerea curbelor de transfer 

START 

Analiza factorilor care influenţează 
stabilitatea arboretelor de molid 

 

Construirea arborelui de defectare 

Relevee din teren sau din 
documentele de arhivă asupra ratei 
de defectare în raport cu parametrii 
reprezentativi aleşi 

Identificarea parametrilor 
reprezentativi 

Distribuţii ajustate 
Medii ponderate 
Stratificări

Distribuţii empirice 

Curbe de transfer pentru distribuţia 
vătămărilor 

  Baza de date 

 Documente din arhivă 

  Amenajamente operate 

  Suprafeţe de probă permanente 

  Suprafeţe de probă volante 

Date din literatură 
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Fig. 2. Schema logică pentru determinarea pierderilor probabile în arborete de molid 
 
 
Între concluziile ce se desprind din cadrul cercetărilor efectuate până în prezent, se 

remarcă : 
- referitor la evoluţia molidişurilor artificiale se constată că, în afara pierderii de 

stabilitate prin extinderea molidului şi echienizare, ca urmare a manifestărilor factorilor 
perturbatori, pe suprafeţe mici, ca urmare a conexiunii inverse, arboretele artificiale au 
tendinţa de "restructurare" care să facă trecerea spre structuri complexe. De aceea natura şi 
intensitatea intervenţiilor structurale trebuie cunoscute şi bine fundamentate pentru a se veni 
în sprijinul acestui proces; 

STABILEŞTE EVOLUŢIA 
OPTIMĂ DE CONDUCERE 

 

DETALIAZĂ SOLUŢIA 

distribuţia spaţială a vătămărilor de 
vânt şi zăpadă (tipuri) în funcţie de 
rata vătămărilor

START 

CARACTERIZEAZĂ 
ARBORETUL 

 

EXTRAGE MULTIPLICATORUL 
DE RISC

CALCULEAZĂ RISCUL LA T, 
T+10, T+20 … 

CALCULEAZĂ PIERDERILE 
PROBABILE ŞI MODUL DE 
DISTRIBUIRE 

- pe tipuri de vătămări 
- pe curba de distribuţie 
- în spaţiu (pe supraf. u. a.)

 

VERIFCĂ SITUAŢIA REALĂ 

DATE AMENAJISTICE 
- compoziţia 
- vârsta 
- clasa de producţie 
- tipul de staţiune 
- altitudinea 
- poziţia pe versant 
- expoziţia 
- indicele de desime 
- nr. de arbori/ha 

CURBE DE TRANSFER PENTRU 
COEFICIENŢII DE RISC 

vătămări de vânat (ciupiri) 

vătămări de vânat (roaderi) 

vătămări de zăpadă 

vătămări de vânt 

vătămări de exploatare

CURBE DE TRANSFER PENTRU 
DISTRIBUŢIA VĂTĂMĂRILOR 

tipuri de vătămări de zăpadă în raport cu 
vârsta 

tipuri de vătămări de zăpadă în raport cu 
forma de relief 

tipuri de vătămări de zăpadă în raport cu 
frecvenţa vătămărilor de vânat şi 
vechimea rănii 

distribuţia vătămărilor de zăpadă 
(tipuri) în funcţie de coeficientul de 
zvelteţe 
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- cunoştinţele actuale reprezintă o premisă pentru modelarea evoluţiei pădurii naturale 
de molid. În cadrul temei s-a efectuat o primă prognoză, delimitată la spaţii restânse - unităţi 
amenajistice - fapt ce constituie un prim pas spre elaborarea de modele ce vor permite 
simularea evoluţiei acestor ecosisteme cu ajutorul tehnicii moderne de calcul; 

- analiza modului de propagare a doborâturilor de vânt a pus în evidenţă necesitatea 
abordării unor modele mai complexe, bazate probabil pe procese probabilistice care să ia în 
considerare atât factorii induşi de către staţiune, cât şi cei induşi de activitatea umană; 

- având în vedere diversitatea condiţiilor staţionale induse în principal de varietatea 
fizico-geografică a spaţiului carpatic, direcţiile de evoluţie a molidişurilor vor fi puse în 
evidenţă numai cu ajutorul modelelor matematice. 
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Cercetări privind reconstrucţia ecologică a arboretelor de răşinoase 

din afara arealului natural al acestora 
Researches on the ecological reconstruction of resinous stands planted outside their 

natural areas 
 

Dr. ing. Ion Barbu 
 
 
 
Crearea unor întinse culturi de raşinoase în afara arealului lor natural a constituit la 

început o necesitate economică, iar mai târziu o modă justificată cu argumente ştiinţifice. În 
Europa Centrală, mai ales pe teritoriul Germaniei, culturile de răşinoase în afara arealului lor 
natural s-au instalat masiv încă de la începutul secolului al XIX-lea, în staţiuni foarte diverse, 
dar în general pe locul fostelor păduri de foioase amestecate. În ţara noastră, primele culturi 
de răşinoase în afara arealului s-au instalat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului XX. Instalate în condiţii staţionale de bonitate mijlocie şi superioară, aceste culturi 
au avut o dezvoltare bună şi au constituit primele modele, pe baza cărora s-a început 
extinderea răşinoaselor pe scară largă. 

Moda culturilor de răşinaase în afara arealului a continuat până la sfârşitul anilor ‘80, 
când atât în Europa cât şi în România şi-a făcut apariţia un nou concept de silvicultură - 
"silvicultura ecologică" - cu obiectiv prioritar revenirea la compoziţia, structura şi 
funcţionalitatea formaţiilor naturale. 

Tema se află în primul an de cercetare şi este o consecinţă firească a unor programe de 
cercetare, proiectare şi extindere în producţie a culturilor de răşinoase, fundamentate pe 
prognoze liniare privind creşterea consumului de lemn de mici dimensiuni cu utilizări în 
industria celulozei şi hârtiei şi pentru obţinerea colofoniului. 

 
Obiectivele principale ale prezentei cercetări sunt: 
- identificarea stării actuale a culturilor de răşinoase instalate în afara arealului în ţara 

noastră pe zone şi subzone de vegetaţie; 
- identificarea dezechilibrelar ecologice induse de condiţiile climatice şi edafice 

specifice şi stabilirea tipurilor de staţiuni în care culturile de răşinoase se dezvoltă 
nemulţumitor şi în care sunt necesare măsuri speciale de reconstrucţie ecologică; 

- creşterea şi dezvoltarea actuală a culturilor de răşinoase, comparativ cu modele care 
au stat la baza fundamentării programelor de extindere şi stabilirea corecţiilor necesare; 

- prognoza evoluţiei culturilor şi evaluarea riscurilor în gospodărirea acestora în 
perioada rămasă până la sfârşitul ciclului de producţie stabilit pentru fiecare cultură în parte; 

- oportunitatea continuării acţiunilor de extindere a răşinoaselor, cu precizarea mai 
detaliată a factorilor limitativi; 
 - experimentarea şi stabilirea unor tehnici şi tehnologii specifice de conducere a 
acestor culturi, în vederea îmbunătăţirii stării lor de vegetaţie, a creşterii stabilităţii şi 
rezistenţei la acţiunea factorilor abiotici şi biotici vătămători. 

Pe baza prelucrării datelor din 8 filiale teritoriale s-a calculat frecvenţa numărului de 
culturi instalate, pe etaje (zone) de vegetaţie şi pe specii. Din totalul culturilor analizate, 21 % 
se află în zona de stepă şi silvostepă, fiind constituite aproape în exclusivitate din pin (pin 
silvestru şi pin negru). În zona forestieră se află restul de 79 % din culturile de răşinoase 
analizate, iar în subzona cerului şi a gârniţei (FD1) 67 dintre culturile analizate, ceea ce 
reprezintă 2 % din total. Specia cultivată: pinul silvestru şi pinul negru. În subzona stejarului 
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şi gorunului (FD2) se află    12 % din totalul culturilor analizate. Pinii sunt dominanţi în 183 
culturi, iar molidul în 65 dintre culturile instalate în FD2. 

În FD3 (subzona amestecurilor de fag cu gorun şi subzona fagului) se află cantonate 
cea mai mare parte (62 %) dintre culturile investigate. De altfel, majoritatea recomandărilor 
de extindere a culturilor de răşinoase vizau pădurile slab productive şi degradate din FD3. Sub 
raportul speciilor introduse, în acest etaj de vegetaţie molidul este dominat sau pur în 749 
suprafeţe (58 %), laricele şi duglasul în 162 şi respectiv 154 suprafeţe (câte 13 %), bradul în 
125 de suprafeţe (10 %) şi pinul în 90 suprafeţe, adică 6 %. În FD4 şi FD1 numărul total al 
culturilor luate în evidenţă până în prezent este de 61 (cca. 4 % din total), specia introdusă 
fiind molidul.  

De altfel, aşa cum este cunoscut, culturile de răşinoase din acest etaj de vegetaţie se 
comportă în general bine, fără a pune probleme deosebite sub raportul compatiblităţii 
staţionale. Din prelucrarea statistică parţială a datelor centralizate de la 9 filiale teritoriale şi 
din 54 ocoale silvice, cu aproape 2000 culturi în vârstă de 1-40 ani, se desprind câteva 
concluzii provizorii. În tabelul nr. 1 sunt sintetizate frecvenţele (%) culturilor sub raportul 
vitalităţii şi stării de vegetaţie pe etaje fitoclimatice şi pe specii.  

 
Tabelul 1. Frecvenţa culturilor investigate în raport cu etajul fitoclimatic, specia dominantă de 
răşinoase şi starea de vegetaţie (rezultatele anchetei-chestionar la 54 ocoale silvice, 9 filiale teritoriale) 
 

Culturi investigate Frecvenţa (%) culturilor în funcţie de starea de 
vegetaţie Etaj 

fitoclimatic 
Specia 

dominantă N % Luxuriantă 
 

Foarte 
activă 

Activă 
(normală) 

Lâncedă 
(slabă) 

Stepă Pi 294 100 0       15  9 76 
Silvostepă Pi 135 100 0 2 17 81 

Mo 2 100 0 0  0 100 FD1 Pi 67 100 0 0 51 49 
Pi 183 100 0 0 93 7 FD2 Mo 65 100 0 6 94 0 

Mo 749 100 0 4 94 2 
La 162 100 0 0      100 0 
Du 154 100 2 0 97 1 
Br 125 100 1 0 97 2 

FD3 

Pi 90 100 0       16 82 2 
FD4 Mo 49 100 0 0 82 0 

Pi 3 100 0 0      100 0 FH1 Mo 9 100 0 0      100 0 
 
Analizând numeric datele din tabelul nr. 1 se constată evident că starea de sănătate a 

culturilor de răşinoase este slabă în zona stepei (silvostepa-stepa) şi dealuri joase, cu o 
frecvenţă a culturilor lâncede de peste 50 %. Concret, frecvenţa culturilor lâncede este de 49 
% în FD1, pentru pini 81-100 % în silvostepă (100 % culturi lâncede de molid şi 81 % dintre 
culturile de pin). Culturile de pin instalate în stepă sunt lâncede în 76 % din cazuri, 5 % dintre 
culturile investigate cu stare de vegetaţie activă şi 15 % foarte activă. În celelalte etaje 
fitoclimatice (FD3- FD4) în care răşinoasele au fost masiv extinse, frecvenţa culturilor cu stare 
de vegetaţie lâncedă este de 0-7 %. Ponderea cea mai mare o au culturile cu stare de vegetaţie 
normală (activă) 82-100. 
De remarcat că în FD3 au fost instalate şi alte specii de răşinoase decât cele analizate până 
acum. Astfel, din totalul de 162 culturi de larice analizate, se constată că toate au starea de 
vegetaţie activă, neindicând probleme deosebite. 
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 Din cele 154 culturi de duglas analizate, 2 % au starea de vegetaţie luxuriantă, 97 % 
activă şi doar 1 % sunt lâncede. Aproape aceeaşi proporţie se înregistrează în culturile de brad 
instalate în FD3. Din totalul de 90 culturi de pin analizate în FD3, 16 % au starea de vegetaţie 
foarte activă, 82% activă (normală) şi doar 2% sunt lâncede. Culturile de FD4 şi FM1 au stare 
de vegetaţie activă, neridicând probleme sub acest aspect. Pentru acelaşi eşantion de cca. 2000 
culturi de răşinoase, instalate în 54 ocoale silvice din 9 filiale teritoriale silvice din România, 
s-a analizat frecvenţa cazurilor în care s-au înregistrat vătămări produse de factori abiotici 
vătămători. 

 
Din analiza sumară a datelor prelucrate se desprin următoarele concluzii provizorii : 
- în zona de stepă şi silvostepă cca. 71-90 % din culturile de răşinoase sunt afectate de 

secetă. Gerul şi zăpada produc vătămări de 8-10 % din culturi. 
- în toate culturile de molid se înregistrează vătămări produse de secetă, ger, îngheţuri 

şi de zăpadă; 
- în zona cerului şi gârniţei, 60 % dintre culturile de pini sunt afectate de secetă; 
- în zona stejarului pedunculat şi a gorunului FD2, 37 % dintre culturile de pin sunt 

afectate de secetă şi 28 % de rupturi de zăpadă. În aceeaşi zonă, la molid frecvenţa culturilor 
afectate de secetă este de cca. 8 %. 

- în FD3 frecvenţa culturilor afectate de secetă este de 46 % la pin silvestru, 4 % la 
duglas şi 7 % la molid. În 125 de culturi de brad înregistrate, nu s-au semnalat vătămări 
datorate secetei. De asemenea, nu s-au semnalat vătămări datorate secetei nici la culturile de 
larice. Frecvenţa culturilor în care se înregistrează vătămări de zăpadă în FD3 este de 32 % la 
pin şi 5 % la molid. Vătămări de polei s-au înregistrat doar la molid, în 1 % din cazuri. 
Vătămări produse de vânt s-au înregistrat în 9 % din culturile de molid şi 2 % dintre culturile 
de pin silvestru. 

- în FD4 nu se semnalează vătămări produse de secetă, ger, îngheţuri sau polei; se 
remarcă însă o frecvenţă ridicată a culturilor în care s-au produs vătămări de zăpadă (67 % la 
pini şi 24 % la molid) şi vânt (34  % în culturile de pin şi 20 % în culturile de molid); 

- din 9 culturi de molid instalate în FM1, s-au constatat în toate vătămări produse de 
zăpadă şi de vânt. 

Având caracter de prospectare, cercetările din primul an permit stabilirea zonelor în 
care trebuie intensificate cercetările experimentale pentru determinarea parametrilor 
biometrici ai arbarilor şi arboretelor, în vederea intervenţiei cu lucrări specifice, de ridicare a 
stabilităţii ecologice a culturilor. 

Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute în acest an se va realiza prin 
prezentarea în cadrul filialelor Romsilva şi a ocoalelor silvice a unor conferinţe privind starea 
actuală şi măsurile ce se impun a fi aplicate în culturile de răşinoase instalate în afara 
arealului. 
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Dinamica şi calitatea populaţiilor de cervide în Carpaţii Orientali şi factorii de 

influenţă 
Dynamics and the quality of deer populations in Eastern Carpathians and the factors of 

influence 
 

 

Ing. Aurel Gângă 
 

Pentru anul 1994 tema şi-a propus : 
- studierea detaliată a ariei de investigaţie sub aspect geografic, morfologic, 

silvostaţional; 
- studii de biotop (bonitate şi aspecte socio-economice) şi populaţionale (efective, 

mortalităţi, recolte); 
- efectuarea unor calcule privind densitatea, sporul natural, dinamica efectivelor sub 

aspect numeric, calitativ etc. 
- documetare asupra situaţiei din trecut privind existenţa şi evoluţia cervidelor în 

spaţiul analizat; 
- reprezentarea grafică şi interpretarea datelor preliminare culese. 

 
Lucrări efectuate şi rezultate prealabile obţinute 
Unei documentări temeinice i-au succedat culegerea de date de la o parte din Filialele 

Romsilva din aria investigată. Acolo unde a fost cazul s-au executat fotografii şi diapozitive, 
care vor fi valorificate la finele ciclului de cercetare. 

Lucrări efectuate: 
- localizarea ariei de investigaţie şi studierea acesteia din punct de vedere 

geomorfologic, climatic şi al vegetaţiei forestiere (ca şi a succesiunilor anterioare în timp); 
- documentare asupra unor condiţii social-economice şi de politică cinegetică de la 

începutul secolului până în prezent; 
- culegerea unor date cronologice privind recoltele de vânat, unele caracteristici 

populaţionale (efective, răspândire, tendinţe de migrare şi expansiune etc.), tendinţele 
dinamicii acestor parametri, precum şi exploatarea populaţiilor de cervide. De asemenea, s-au 
urmărit rezultatele colonizării cu cervide efectuate după anul 1900; 

- pentru a evidenţia mai elocvent starea globală a ariei investigate din punct de vedere 
al capacităţii bioproductive a fondului şi a resurselor exploatabile de vânat s-au alcătuit 
schemele privind bonitatea fondurilor de vânătoare pentru cerb şi densitatea optimă a 
efectivelor de cerb, urmând ca acestea să constituie baza iniţială de investigaţie pentru 
cercetările de teren ce se vor efectua în următorii ani; 

- în paralel cu culegerea datelor privind dinamica în timp a populaţiilor de cervide s-au 
avut în vedere datele privind mortalităţile naturale şi situaţia prădătorilor (cronologic); s-au 
făcut reprezentările grafice ale dinamicii şi calităţii populaţiilor de cervide pentru 5 judeţe; 

- a fost reprezentată ierarhizarea comparativă a celor mai valoroase trofee de cerb 
recoltate în Carpaţii Orientali, în raport cu cele recoltate în ţara noastră în afara ariei 
investigate. 

 
Concluzii 
Este evident că în activitatea cinegetică desfăşurată până în prezent de sectorul de 

producţie există multe incertitudini şi neclarităţi, relevate şi de activitatea de evidenţă 
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cinegetică (fişa fondului, registrul de trofee, cronica activităţii vânătoreşti), care în multe 
cazuri este necorespunzătoare, implicând intuirea unor date. 

În urma cercetărilor efectuate în cursul anului 1994 s-au obţinut următoarele rezultate 
cu valoare ştiinţifică : 

- identificarea arealului din Carpaţii Orientali în care habitează natural cerbul; 
- reprezentarea grafică a unor caracteristici de habitat şi populaţionale ale fondurilor 

de vânătoare din zona studiată; 
- studiul dinamicii şi calităţii populaţiilor de cervide din 5 judeţe; 
- studierea zonelor distincte de habitat şi populaţionale din Carpaţii Orientali şi 

încadrarea acestora în cinci clase; 
- iniţierea programului de cercetare pe încă patru judeţe. 
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Cercetări privind reconstrucţia ecologică a ecosistemelor forestiere 
din zonele cu uscare intensă din raza filialei teritoriale Suceava prin 
revenirea la fostele arborete naturale 

Researches on the ecological reconstruction of forests ecosystems from forests decline 
areas by returning to the initial stand structure 

 
 

Dr. ing. Ion Barbu 
 

După o perioadă de cca. 10 ani, în care s-au desfăşurat numeroase cercetări atât în ţara 
noastră cât şi în Europa, în scopul de a identifica factorii declanşatori şi favorizanţi ai uscării 
pădurilor, problema rămâne încă insuficient elucidată. Ipotezele formulate, în special cele care 
susţineau o implicare directă a poluării în declinul pădurilor, nu au fost verificate decât în 
cazuri particulare, fără a se putea susţine o relaţie cauză-efect general valabilă. Nici ipoteza 
unifactorială secetă-stress pedohidric nu poate explica decât parţial declinul pădurilor. Analiza 
ecosistemelor forestiere naturale şi, prin comparaţie cu acestea, a ecosistemelor artificializate, 
cu creşteri foarte rapide în tinereţe (în special la brad), conduc la îmbătrâniri premature ale 
indivizilor şi adesea la comportamente anormale după vârsta de 80-90 ani. Alteori, 
modificările structurale, induse antropic, deşi nu sunt radicale se manifestă printr-o fragilizare 
deosebită a ecosistemului. Adesea, după o intervenţie de operaţiuni culturale sau tratamente, 
arboretul reacţionează foarte puternic în sens contrar celui aşteptat. 

 
Cercetările efectuate în acest an în pădurile de brad din judeţul Suceava au urmărit 

următoarele obiective: 
- relaţia dintre compoziţia arboretului matur şi compoziţia regenerării, cu scopul de a 

identifica direcţia naturală de succesiune a vegetaţiei; 
- dinamica în ultimele două secole a compoziţiei arboretelor din zone afectate de 

uscare, cu o privire specială asupra speciilor introduse artificial; 
- morfologia coroanelor arborilor parazitaţi de vâsc, cu scopul de a obţine elemente 

morfologice exterioare de diagnoză şi prognoză a stării arborelui; 
- observaţii şi măsurători pentru stabilirea relaţiilor dintre aspectele morfologice 

exterioare şi cele morfo-anatomice interne ale fusului şi ramurilor; 
- stabilirea factorilor ecologici şi de structură ai arboretelor care influenţază viteza de 

evoluţie a uscării în arborete de brad puternic parazitate de vâsc; 
- cercetarea în suprafeţe experimentale a efectelor măsurilor ilviculturale preconizate 

pentru tratarea în continuare a arboretelor în curs de uscare. 
Cercetările s-au făcut pe teren şi în laborator. Tema de cercetare are ciclul 1992-1995. 
 
Din prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute se desprind concluzii cu utilitate 

practică privind regenerarea naturală în raport cu evoluţia parametrilor arboretelor materne, 
factorii microstaţionali şi intensitatea uscănlor. 

Au fost stabilite de asemenea principalele direcţii în care au evoluat arboretele 
naturale din zone cu uscări intense în ultimele două secole şi a fost pusă în evidenţă influenţa 
măsurilor silviculturale în potenţarea uscărilor. O atenţie deosebită s-a acordat stării actuale a 
unor arborete puternic antropizate şi parazitate de vâsc, în care se estimează apariţia unor 
uscări intense în anii viitori. 

A fost pusă în evidenţă variabilitatea morfologică a coroanelor arborilor de brad 
parazitaţi de vâsc şi s-au stabilit stadiile de evoluţie ale atacului şi factorii de influenţă (figura 
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nr. 1). Pe baza unor inventarieri speciale s-a stabilit frecvenţa arborilor parazitaţi în raport cu 
altitudinea, clasa poziţională a arborilor şi parametrii coroanei. S-a întocmit schema evoluţiei 
stării de sănătate a arborilor de brad parazitaţi de vâsc, în funcţie de locul în coroană al 
atacului, de lungimea coroanei şi de indicele de desime al arboretului (figura nr. 2). 

Deoarece fenomenul de uscare a bradului se manifestă şi în pădurile judeţului Neamţ, 
s-au iniţiat o serie de cercetări pentru evaluarea influenţei schimbărilor climatice din ultimii 
20 ani asupra procesului de uscare. Au fost elaborate un număr de 110 diagrame climatice 
anuale pentru 5 staţii meteorologice (Târgu Neamţ, Piatra Neamţ, Roman, Ceahlău sat, 
Ceahlău Toaca). 

 
Rezultatele obţinute în acest an, în special cele privind biologia vâscului, constituie 

elemente de noutate şi au făcut obiectul a două comunicări prezentate la cel de-al 7-lea 
Simpozion al bradului organizat de IUFRO la Altensteig-Germania, în noiembrie 1994. 
Rezultatele cercetărilor obţinute vor permite formularea principiilor de gospodărire a 
arboretelor de brad din zone afectate de uscare şi elaborarea tehnologiilor de reconstrucţie 
ecologică, în vederea asigurării continuităţii pădurilor. 
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Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid 

instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt, în vederea ridicării stabilităţii lor 
ecologice 

Elaboration of new thinning systems in spruce stands from wind damaged areas in 
order to obtain a higher ecological stability 

 
 

Ing. Radu Vlad 
 
 
 

Introducere 
Pădurile de răşinoase, şi îndeosebi cele de molid, prezintă o mare importanţă 

economică şi au un rol deosebit în protecţia mediului ambiant. Aceste păduri însă sunt 
vătămate de doborâturi şi rupturi de vânt de mare amploare, cele din ultimele decenii 
provocând mari perturbări. Frecvente sunt cazurile în care au loc doborâturi şi rupturi izolate, 
ale căror efecte, insesizabile imediat ca în cazul doborâturilor de mare intensitate, se dovedesc 
a avea în timp un rol determinant asupra productivităţii şi stabilităţii arboretelor. Aceste 
calamităţi naturale, pe suprafeţe mari sau izolate, nu vor putea fi oprite, după cum nici 
eliminarea integrală a daunelor pe care le produc pădurilor nu va fi posibilă, dar diminuarea 
pagubelor prin aplicarea unor măsuri silvotehnice corespunzătoare este posibilă. 

Rezultatele cercetării nu trebuie privite ca o finalitate în complexa problematică a unor 
sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid, ci ca o verigă, ca o etapă în cadrul 
definitivării concepţiilor teoretice şi practice privind aplicarea lucrărilor de îngrijire. De 
asemenea, acestea vor trebui canalizate pe două direcţii: ansamblul de lucrări silvotehnice de 
îngrijire ce se vor efectua în cadrul unui arboret şi ansamblul de lucrări silvotehnice de 
îngrijire necesar de aplicat la nivel de bazinet (U. P.). 

 
Lucrări efectuate 
- reinventarierea a două blocuri experimentale instalate anterior (u. a. 102 B - U. P. V 

Dornişoara, O.s. Dorna Candreni, u. a. 105 C - U. P. I Demacuşa, O. s. Tomnatic), unde s-au 
aplicat lucrări de îngrijire a arboretelor în mai multe variante (martor, moderat, forte). S-au 
măsurat următoarele elemente: d1,30 pentru toţi arborii componenţi ai variantelor, înălţimea 
totală, înălţimea punctului de inserţie a coroanei pe fusul arborilor, diametrul maxim respectiv 
minim al coroanei; ultimele elemente s-au relevat pentru 10 % din numărul de arbori pentru 
fiecare variantă. 

- studiul evoluţiei distribuţiei arborilor pe categorii de diametre pentru 4 blocuri 
experimentale (u. a. 1028, U. P.V Dornişoara, O. s. Dorna Candreni; u. a. 105 C, U. P. I: 
Demacuşa, O. s. Tomnatic; u. a. 8B, U. P. IV Fundu Moldovei, O. s. Pojorâta; u. a. 99A, U. P. 
III Valea Putnei, O. s. Pojorâta). 

- studiul evoluţiei distribuţiei coeficienţilor de zvelteţe pe categorii de diametre, cu 
domeniile de vulnerabilitate pentru blocurile experimentale analizate. 

- încadrarea evolutivă a numărului de arbori (%) pe categorii de vulnerabilitate, în 
funcţie de valoarea coeficientului de zvleteţe (h/d < 80 = domeniul cu vulnerabilitate redusă, 
h/d = 80-100 = domeniul vulnerabil, h/d >100 = domeniul foarte vulnerabil), corelat cu 
varianta aplicării lucrărilor de îngrijire pentru blocurile experimentale analizate. 
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- stabilirea, pentru blocurile experimentale cercetate, a parametrilor biometrici (N/ha, 
G/ha, V/ha, dg, hg) şi de stabilitate (coeficientul de zvelteţe, lungimea coraanei %, poziţia, 
înălţimea centrului de greutate). 
 

Rezultate obţinute şi concluzii 
- Studiul evoluţiei distribuţiei arborilor pe categorii de diametre răspunde necesităţilor 

teoretice şi parctice deoarece se pot stabili: efectul lucrărilor executate anterior (pentru 
variantele moderat şi forte) şi ale acţiunii vântului şi zăpezii (varianta martor), direcţiile de 
acţiune în viitor, proiectarea şi executarea unor viitoare lucrări de îngrijire în arborete cu 
caracteristici similare, a căror finalitate să fie crearea unor arborete cu parametri structurali de 
stabilitate şi de productivitate în conformitate cu ţelurile de gospodărire fixate (figura nr.1 ). 

- Varianta martor pentru toate cazurile studiate evolutiv din punct de vedere al 
distribuţiei arborilor pe categorii de diametre se apropie ca alură de variantele moderat şi 
forte, ca urmare a acţiunii factorilor abiotici perturbatori (zăpadă şi vânt). 

- Începerea aplicării lucrărilor la vârste relativ târzii (35 ani), corelat cu indicii de 
densitate foarte mari (peste valoarea 2), existenţi la instalarea blocurilor experimentale şi cu 
valori ale coeficienţilor de zvelteţe peste 120, ca urmare a numărului foarte mare de puieţi 
folosiţi la plantare, fac ca aplicarea lucrărilor din variantele moderat şi forte să ducă la o 
scădere foarte mică a coeficientului de zvelteţe mediu pe arboret, cu menţinerea acestor 
variante în domeniul foarte vulnerabil. Ca o consecinţă a celor expuse, peste 95 % din 
numărul de arbori au valori ale coeficientului de zvelteţe mai mari de 80 (figura nr. 2). 

- Pentru majoritatea suprafeţelor cercetate se constată a creştere a daunelor provocate 
de vânat, de aceea se impune ca executarea lucrărilor să fie corelată şi cu protejarea arborilor 
de viitor. 
 
 
 

LUCRĂRI PUBLICATE  (PUBLICATION) 
 

 
 

l. Barbu, I., 1994. Contribuţii la cunoaşterea condiţiilor ecologice din zonele cu uscări intense 
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2. Cenuşă, R., 1994. Probleme actuale privind pădurile private din ţările Europei Occidentale. 
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PARTlCIPĂRI LA MANIFESTĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC 
(MEETINGS) 
 

 
 

A. Manifestări internaţionale 
1. Barbu, I. - Tannensterben in Rumanien - Al 7-lea Simpozion IUFRO, Grupa S 1-01-08 - 
Okologie und Waldbau der Tanne, Altensteig – Germania, 31 oct.-5 nov. 1994. 
2. Barbu, I. - Mistelbefall - verantwortlich fur Tannensterben ? Al 7-lea Simpozion IUFRO, 
Grupa S 1 - Ol - 08 - Okologie und Waldbau der Tanne, Altensteig – Germania, 31 oct.-5 nov. 
1994 
 

B. Manifestari interne 
l. Barbu, I. - Arheomagnetismul - metodă pentru determinarea vârstelor in istorie. 
Simpozionul de fizică "Nicolae Sava", Câmpulung Moldovenesc, 1-2 aprilie 1994. 
2. Barbu, I. - Influenţa unor caracteristici staţionale şi de arboret asupra regenerării naturale a 
molidului. Sesiunea ştiinţifica jubiliară "45 de ani de cercetare şi proiectare silvică în 
Staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 1994. 
3. Cenuşă, R. - Prognoză asupra evoluţiei arboretelor naturale de molid. Sesiunea ştiinţifică 
jubiliară "45 de ani de cercetare şi proiectare silvică în Staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 
1994. 
4. Cenuşă, R. - Masivul Călimani. Simpozionul naţional "Legile turismului ecologic, 
conceptul de arie protejată", Câmpulung Moldovenesc, 16-20 noiembrie 1994. 
5. Cenuşă, R. - Cultura molidului în Bucovina. Simpozionul "Aspecte ale culturii române în 
Bucovina", Centrul de Studii Bucovina, Rădăuţi, 15-16 oct. 1994 
6. Vlad, R.- Cercetări privind stabilirea momentului optim de reconstrucţie ecologică a 
arboretelor de molid afectate de vânat. Sesiunea ştiinţifică jubiliară "45 de ani de cercetare şi 
proiectare silvică în staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 1994. 
 
 
 

INTEGRAREA SI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
 INTEGRATION AND EXTENTION OF RESEARCH RESULTS 
 

 
 
A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic 
 
1. Asistenţa tehnică (664 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la: 

- punerea în valoare a masei lemnoase; 
- evaluarea pagubelor produse de vânat şi păşunat; 
- prognoza populaţiilor de Ipidae; 
- cadastrul suprafeţelor cedate conform legii 18. 

2. Schimb de experienţă cu şefii ocoalelor silvice experimentale I.C.A.S., cu prezentarea 
rezultatelor la temele desfăşurate în ultimii ani. 
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B. În cadrul altor unităţi Romsilva 
 
1. Instruiri privind aplicarea sistemului naţional de monitoring cu personalul din Filialele 
Romsilva Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vrancea, Galaţi, Maramureş, Satu Mare, 
Bistriţa, Harghita, Mureş (dr. ing. I. Barbu, dr. ing. R. Cenuşă, ing. R. Vlad) 
2. Asistenţă tehnică la lucrări de protecţie a pădurilor in Filiala Teritorială Suceava - 184 ore  
( ing. N. Olenici). 
3. Conferinţă la Centrul de Perfecţionare Buşteni în problema împăduririi staţiunilor dificile 
(dr. ing. R. Cenuşă). 
4. Avizarea zonelor de combatere a dăunătorilor pădurilor (ing. N. Olenici) 
5. Contribuţii la întocmirea proiectului Legii Fondului Cinegetic - Societatea Cinegetică 
Română (ing. A. Gângă). 
6. Editarea revistei "Bucovina Forestieră" (dr. ing R. Ichim, dr. ing. I. Barbu, dr. ing. R. 
Cenuşă, ing. N. Olenici). 
 
C. În cadrul învăţământului silvic din Bucovina 
 
l. Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură:  

- cursuri de meteorologie forestieră (dr.ing. R. Cenuşă) 
- cursuri de entomologie forestieră (ing. N. Olenici)  

2. Liceul silvic Câmpulung Moldovenesc : 
- cursuri de dendrologie, şcoala tehnică silvică - an I (dr. ing. I. Barbu) 
- cursuri de  organizare şi legislaţie forestieră - şcoala tehnică silvică (dr. ing. I. Barbu) 
- cursuri de vânătoare, liceu - clasa a XII-a (ing. A. Gângă)  

- cursuri de tehnica culturilor silvice, şcoala tehnică silvică (ing. R. Vlad) 
 

REDACŢIA: 
Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 
Câmpulung Moldovenesc 
Calea Bucovinei nr. 73 
5950 Câmpulung  Moldovenesc, jud. Suceava 
Tel. 04030314747, fax 04030314746 
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Ing .    Radu  VLAD 
Tehn.  Viorica  ICHIM 
Tehn.  Elena  AVĂDĂNII 
Tehn.   Ionel  ICHIM 


