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precipitaţiile de sub coronament şi în teren liber se menţin toată perioada în jurul valorii de          
4 : 1. 
 
 Concluziile în această etapă au caracter preliminar şi trebuie privite cu multă 
circumspecţie. 
 - Acest gen de cercetări se realizează pentru prima dată în mod sistematic într-un 
laborator I.C.A.S. din România. 
 - Analiza ionilor poluanţi din precipitaţii reprezintă o activitate deosebit de laborioasă 
şi necesită aparatură de mare precizie şi personal calificat care trebuie să se specializeze în 
astfel de analize. 
 - Erorile la analiza concentraţiilor mici din apele de precipitaţii apar frecvent şi chiar 
la analize repetate coeficientul de variaţie al rezultatelor medii are valori de 30-50 % : 
  - la determinarea pH coeficientul de variaţie al valorii medii este în medie de 
    7–10 %; 
  - la determinarea conductivităţii s% are valori de ± 12-60%; 
  - la determinarea ionului Cl s% are valori de ± 35-65%; 
  - la determinarea amoniului s% are valori de ± 25-35%; 
  - la determinarea SO4 coeficientul de variaţie are valori de ± 30-75%. 
 - Coeficienţii de variaţie sunt cu atât mai mari cu cât concentraţia ionului analizat este 
mai reusă. 
 - Pe baza cercetărilor efectuate în 3 suprafeţe experimentale au fost puse în evidenţă 
încărcările cu ioni poluanţi de 2 - 5 ori mai mari ale apelor captate sub coronamentul pădurii 
comparativ cu cele recoltate în teren liber (figurile 1 - 6). 
 - Pentru obţinerea unor rezultate comparabile sub raport ştiinţific cu cele obţinute în 
alte ţări europene este necesară asigurarea mijloacelor materiale şi tehnice care să permită o 
evaluare corectă şi pertinentă a elementelor supuse analizei.  
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PARTlCIPĂRI LA MANIFESTĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC 
(MEETINGS) 

 
A. Manifestări internaţionale 

 
 1. Barbu, I. - Rezultate preliminare asupra măsurătorilor depunerilor atmosferice în 
ecosistemele forestiere din România. Reuniunea experţilor în evaluarea stării de sănătate a 
pădurilor (monitoring nivel II). Praga 13 - 17 mai 1996. 



Raport anual 1996 41

 2. Barbu, I. - Influence de la station forestiere sur la frequence et l’intensite des chablis 
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1994 in the north of Romania. Coordinating Meeting of PCC East - Jiloviste - Strnady - 
Czech  Republik, 12 - 15 mai 1996.  
 5. Gângă, A. - Observaţii şi ipoteze privind migraţia păsărilor în judeţul Suceava. 
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colaborare cu AGVPS, World Trade Center Bucureşti, Societatea Ornitologică Română, 
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INTEGRAREA ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
 INTEGRATION AND EXTENTION OF RESEARCH RESULTS 
 

 
A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic 

 
  Asistenţă tehnică (1440 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la : 
  - punerea în valoare a masei lemnoase  
  - prognoza populaţiilor de ipidae 
  - cadastrul suprafeţelor cedate conform Legii 18 
         - monitoring naţional 
  - activităţi cinegetice 
 

B. În cadrul altor unităţi din Regia Naţională a Pădurilor 
 
 1.Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor forestiere cu uscare intensă din raza Filialei 
Teritoriale Suceava (asistenţă tehnică) 
 2.Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a molidişurilor din zonele cu 
doborâturi de vânt (asistenţă tehnică - Direcţia Silvică Suceava).  
 5. Editarea revistei “Bucovina Forestieră” (dr.ing. R. Ichim, dr.ing. I. Barbu, dr.ing. R. 
Cenuşă, ing. R. Vlad) 
 

C. În cadrul învăţământului silvic din Bucovina 
 
 1. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură: 
        - curs de meteorologie forestieră (dr.ing. R. Cenuşă) 
 2. Grupul Scolar Silvic Câmpulung Moldovenesc : 

- curs de dendrologie, silvicultură - Şcoala tehnică silvică-an I, (dr.ing. I. 
Barbu) 

                        - curs de tehnica culturilor silvice - Şcoala tehnică silvică-an II (dr.ing.I. 
Barbu) 
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