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Introducere (Introduction) 
 

 
 

În cursul anului 1997, în cadrul Staţiunii Experimentale de Cultura Molidului 
Câmpulung Moldovenesc, activitatea s-a desfăşurat pe două coordonate distincte: cercetare 
ştiinţifică şi producţie silvică. Cercetarea ştiinţifică a vizat: obiective cu caracter fundamental 
şi aplicativ privind producţia şi gospodărirea ecosistemelor montane; diseminarea rezultatelor 
cercetărilor în cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic şi în alte unităţi ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor; efectuarea de studii de impact asupra mediului la solicitarea diverşilor 
beneficiari.  

Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul a 8 teme în responsabilitatea staţiunii. De 
asemenea, au fost efectuate un număr de 4 studii de impact asupra mediului. Dintre temele în 
responsabilitate un număr de 6 au avut ca sursă de finanţare bugetul special pentru cercetare, 
celelalte două beneficiind de finanţare directă de către Regia Naţională a Pădurilor. Una dintre 
temele în responsabilitate şi-a încheiat ciclul de cercetare în cursul anului 1997, finalizându-se 
cu recomandări tehnice pentru producţie. 

Subiectele principalelor teme au fost: cercetări privind dinamica structurală a 
ecosistemelor de pădure de la limita altitudinală pentru menţinerea echilibrului ecologic, 
conducerea proceselor de regenerare în arboretele de molid afectate in mode repetat de diverşi 
factori dereglatori, substituirea arboretelor de răşinoase din afara arealului, cercetări privind 
renaturarea vânatului crescut în captivitate, cercetări privind estimarea şi prognoza producţiei 
şi productivităţii arboretelor de molid afectate de cervide, cercetări privind depistarea, 
prognoza şi avertizarea combaterii dăunătorilor fructificaţiei laricelui, cercetări privind 
diminuarea producţiei şi calităţii seminţelor datorate insectelor specifice fructificaţiei în 
arboretele de brad afectate de uscare anormală, dinamica depunerilar minerale din atmosferă 
in principalele ecosisteme forestiere. 

În cadrul lucrărilor la temele de cercetare, în anul 1997 au fost amplasate un număr 
700 suprafeţe experimentale cu caracter temporar după cum urmează: 

- în unităţi amenajistice din Ocolul silvic experimental Tomnatic - 200 suprafeţe cu 
caracter temporar; 

- în alte ocoale silvice din judeţele Suceava şi Botoşani, au fost amplasate 500 
suprafeţe cu caracter temporar. Totodată, s-au continuat măsurătorile privind parametrii 
climatici în pădurile de limită din cadrul staţionarului ecologic "Călimani". 

Transferul rezultatelor cercetării în producţie s-a realizat mai ales în cadru! bazei 
experimentale - Ocolul silvic Tomnatic (în care practic, fiecare temă din programul anului 
1997 a avut experimentări) şi în cadrul altor unităţi din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor. În 
ceea ce priveşte activitatea de producţie a Ocolului silvic Tomnatic, lucrările efectuate au fost 
cotate la parametri tehnologici corespunzători, programul valoric de producţie fiind depăşit cu 
58 %. 
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Cercetări asupra dinamicii structurale a ecosistemelor de pădure de 
la limita altitudinală de vegetaţie pentru menţinerea echilibrului ecologic 

Researches on structural dynamics of forest ecosystems of altitudinal limits for 
mantinace of ecological equilibres 

 
 

Dr. ing. Radu Cenuşă 
 
 
 

Datorită fragilităţii ecologice a ecosistemelor forestiere subalpine, a importanţei lor 
ecoprotective cât şi a dezechilibrelor tot mai des semnalate în zonă, acestea au constituit, încă 
din secolul trecut, obiectul unor preocupări deosebite de gospodărire. Faptul că prin codurile 
silvice din 1881 şi 1910, aceste păduri au fost supuse regimului silvic, constituie o dovadă 
elocventă (Ciobanu, 1978), a faptului că silvicultorii români i-au acordat importanţa cuvenită. 

In condiţiile intensificării presiunii asupra pădurii, presiune exercitată pe diferite 
canale, din partea factorilor de mediu, dintre care cel mai incisiv este factorul antropic, 
ecosistemele de pădure cele mai fragile sunt supuse unei importante destructurări şi pe această 
cale, unei accentuate pierderi de stabilitate şi funcţionalitate.  

 
Având în vedere această premisă extrem de cunoscută şi de vehiculată se pot defini 

două obiective ale cercetării : 
 A. Fundamentarea unor măsuri adecvate de conservare şi îngrijire a pădurilor de 
limită, ecosisteme cu un rol ecologic excepţional (latura aplicativă a cercetării) 
 B. Cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii unor ecosisteme cu fizionomii 
caracteristice Carpaţilor româneşti (latura fundamentală a cercetării). 

În cadrul planului de cercetare a ICAS s-a desfăsurat, în perioada 1989-1990 (în două 
etape) tema privind gospodărirea molidişurilor de la limita altitudinală de vegetaţie, fiind tot 
în responsabilitatea Staţiunii experimentale de cultura molidului Câmpulung Moldovenesc 
care s-au finalizat într-un referat final ce a cuprins următoarele aspecte : 

• regimul factorilor climatici în pădurea de limită 
• modelarea climatică exercitată de pădurea de limită 
• deshidratarea de iarnă, ca fenomen caracteristic zonelor montane înalte 
• particularităţile regenerării naturale în arborete de limită 
• relaţii de natură biochimică între speciile participante la regenerarea naturală 
• dinamica structurală a pădurilor de limită 
• dezvoltări structurale a arboretelor artificiale întemeiate în zone de limită 

Totodată au fost întocmite recomandări tehnice pentru producţie ce au vizat următoarele 
aspecte : 

• structura pădurii de limită (cercetare de diagnostic) 
• relaţia structură - funcţie - gestionare la pădurea de limită 
• recomandări privind alegerea speciilor de împădurit, tehnologiile de reinstalare a 

vegetaţiei forestiere în funcţie de unele particularităţi microstaţionale 
• prevenirea pagubelor produse prin deshidratările de iarnă 
• extinderea culturii zâmbrului. 

 Aceste recomandări au fost republicate în volumul “Recomandări tehnice pentru 
gospodărirea pădurilor montane” editat de către Staţiunea experimentală de cultura molidului 
Câmpulung Moldovenesc, la solicitarea Direcţiilor Silvice Suceava, Neamţ, Maramureş. 



Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 4 

 În cadrul acestei temei au fost efectuate cercetări complexe, în  suprafeţe 
experimentale după cum urmează :  
 
Tabelul 1: Blocuri experimentale şi cercetări efectuate în  etapele anterioare 

 
Locul cercetărilor Nr. 

crt. Felul cercetărilor u.a. U.P. Ocolul silvic 
1. Investigaţii asupra factorilor meteorologici 

în staţionarul Călimani 
69 A V. Neagra Vatra Dornei 

2. Cercetări auxometrice Staţionarul 
Călimani 

69 A V. Neagra Vatra Dornei 

3. Cercetări pe itinerar asupra regenerării 
naturale 

69 A, 70 
A 

V. Neagra Vatra Dornei 

4. Cercetări asupra efectelor alelopatice ale 
florei asupra seminţişului 

69 A V. Neagra Vatra Dornei 

5. Cercetări asupra dinamicii structurale a 
pădurii de limită 

69 A 
120 A 

V.  Neagra 
III .V. Putnei 

Vatra Dornei 
Pojorâta 

6. Cercetări în blocuri experimentale cu 
împăduriri 

51C, 67A  
70 A 

V. Neagra Vatra Dornei 

7. Cercetări în blocurile experimentale 
privind dinamica arboetelor instalate 
artificial 

45 D 
14 A 

X. Colbu 
X. Onceşti 

Vatra Dornei 
Valea Sadului 

 
În cadrul lucrărilor de laborator au fost prelucrate, într-o primă fază,  rondele 

recoltate anterior, din cadrul staţionarului ecologic Călimani. Astfel au fost prelucraţi un 
număr de 22 arbori de probă, la care s-a măsurat lăţimea inelului anual pe două raze. Arborii 
au avut vârste cuprinse între 110 şi 260 ani. Astfel, au fost măsurate cu lupa binoculară cu 
scăriţă, un număr de 2073 inele anuale, adică 4146 citiri. 
 Datele sunt în curs de prelucrare (datare, sincronizare). Rezultate preliminare se 
prezintă în capitolul 4. Se menţionează că este în curs de punere la punct o metodă de citire a 
carotelor bazată pe analiza imaginii care permite determinarea mai rapidă a lăţimii inelului 
anual. 
 O altă categorie de lucrări de laborator a  constituit-o prelucrarea datelor biometrice 
obţinute din suprafeţele de probă volante şi permanente. Pentru determinarea structurii pe 
categorii de diametre şi a volumului, s-a utilizat programul Optimal elaborat de colectivul de 
cercetare în anii anteriori, în cadrul temei “Direcţii de evoluţie a ecosistemelor naturale şi 
artificiale de molid”. 
 De asemenea, s-au prelucrat o serie din datele climatice înregistrate în staţionarul 
ecologic  Călimani în anul 1996. Pentru ilustrarea diferenţelor sub raportul regimului termic 
în pădure şi în teren descoperit s-au făcut analize pentru lunile februarie, aprilie, iulie, 
noiembrie şi decembrie. Sintetic, rezultatele se prezintă în tabelul 2. 
 
Tabelul 2. Expresiile dreptelor de corelaţie dintre valorile de temperatură în teren liber (x) şi în  

pădure (y) - Călimani 1996 
 

Luna Expresie matematică a corelaţiei Coeficient de corelaţie - R 
 

februarie y = 0,5618x - 5,2206 0,7031 
aprilie y = 0,9914x - 2,0474 0,8781 
iulie y = 0,8395x + 1,5535 0,9186 
noiembrie y = 1,0572x - 1,3882 0,8053 
decembrie y = 0,7398x - 3,1485 0,9522 
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În ceea ce priveşte evoluţia arboretelor artificiale de limită, sub raportul productivităţii 

se subliniază importanţa tuturor elementelor biometrice. Suprafaţa permanentă Onceşti, este 
amplasată în  Ocolul silvic Valea Sadului, U.P. X Onceşti, u.a. 16, în  masivul Cindrel, 
bazinul hidrografic Sadu. Arboretul este situat pe versant ondulat cu expoziţie sud-estică, cu 
panta medie de 200 altitudine : 1650 m în  treimea superioară a versantului pe un sol brun-acid 
cu humus brut cu o pătură vie foarte dezvoltată de Vaccinium, clasa a IV de producţie. La 
instalare în  1986 arboretul avea compoziţie 9 Mo 1 La, consistenţă 0,7, vârsta 22 de ani, 
diametrul mediu 8,4 cm, înălţimea medie, 5,4 m şi un volum mediu de 50,0 m3/ha. Ca factori 
limitativi ai dezvoltării vegetaţiei forestiere sunt deosebit de activi, climatul excesiv, aspru, cu 
vânturi puternice şi temperaturi scăzute şi păşunatul. 
 Deşi nu s-au executat nici un fel de lucrări de îngrijire, datorită variabilităţii desimii s-
au identificat în  blocul experimental 6 variante cu desimi diferite, acest criteriu fiind utilizat 
ca element de start în  aprecierea evoluţiei viitoare a arboretului. 
 Relaţia dintre numărul de arbori, rata eliminării naturale, creşterea în  diametru, 
creşterea în  înălţime şi creşterea în  volum, este prezentată în  tabelul 2, considerându-se 
acest indicator ca expresiv pentru dezvoltarea pădurii de limită. Datele de intrare sunt ilustrate 
în  tabelul 2 A, coeficienţii dintre elementele luate în  calcul sunt expuşi în  tabelul 2 B. 
Coeficientul de regresie multiplă deşi are o valoare mare (tabelul 2 C) nu este semnificativ (F 
are o probabilitate de transgresiune de 19%). 
 Investigaţiile în  diferite păduri de limită din Carpaţii Meridionali (Ocoalele silvice 
Moroieni, Braşov şi Valea Sadului) au adus noi elemente de caracterizare a acestor 
ecosisteme. Utilizarea modelului Optimal a permis această caracterizare. Se subliniază faptul 
că în  general amenajamentul supraestimează volumele la hectar întrucât tabele de producţie 
nu au reuşit să surprindă specificul productologic al arboretelor de limită. Pentru ilustrare în  
tabelul 3 se prezintă câteva cazuri analizate sub raportul producţiei de masă lemnoasă. 
            
Tabelul 3. Comparaţie între volumele determinate pe teren şi volumele determinate prin amenajament 

cu   ajutorul tabelelor de producţie 
 

Suprafaţa  Vârsta Volumul din 
amenajament 

Volum determinat 
pe teren m3 

∆ 
% 

Cocora 1 120 296 238 +24,3 
Cocora 2  120 385 251 +53,3 
Cocora 3 80 240 152 +57,8 
Cocora 4 80 397 297 +33,6 
Piatra Mare 1 75 253   71 +256,3 
Piatra Mare 2 75 327 224 +45,9 
Piatra Mare 3 75 334 360 -7,2 

 
 În afara seriilor lungi de creşteri care permit examinarea fluctuaţiilor în  timp, pentru 
cercetări auxologice, legate de creşterea volumului masei lemnoase în  diferite puncte s-au 
prelevat probe de creştere, care au fost examinate, prin scanare, având la bază o metodologică 
proprie, mai avantajoasă sub raportul preciziei, muncii  şi prelucrării datelor. Din examinarea 
şirurilor rezultate se constată că pădurile studiate sunt de vârstă relativ recentă. Excepţie face 
suprafaţa Onceşti cu vârsta ce depăşeşte 100 de ani. În ceea ce priveşte mărimea creşterilor 
radiale se constată o mare variabilitate. Cu toate acestea, este pusă clar în  evidenţă influenţa 
vârstei asupra dinamicii creşterii. Trebuie remarcat faptul, că pentru arborii de limită perioada 
cea mai dificilă este dată de intervalul de timp până ating înălţimea de 1,3 m. Tocmai această 
perioadă nu este surprinsă prin carotele extrase de la 1,3 m. 
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Având în vedere rezultatele obţinute în  acest prim an al cercetărilor în  anul următor, 
1998, vor continua investigaţiile  în  zone caracteristice din munţii Retezat şi Apuseni. In 
acest context se va pune accent pe dezvoltarea spaţială a pădurii, cu aprecierea nivelelor de 
stabilitate. Deasemenea se va acorda o atenţie mai mare raportului dintre funcţionalitatea 
sistemelor şi funcţiilor de protecţie pe care pădurea de limită trebuie să le îndeplinească. 
  

Având în vedere faptul că tema se află în primul an de cercetări, se pot face, relativ 
puţine remarci cu caracter de concluzie privitor la rezultatele cercetărilor. 

1.  Fizionomia pădurii de limită este extrem de diversificată. In aceste condiţii 
tipizarea limitei este necesară, tipurile de pădure, respectiv tipurile de staţiuni sau 
tipurile de ecosisteme, reprezentând unităţi  sistematice cu un grad de generalizare 
ce depăşeşte necesităţile gospodăririi pădurii de limită. De aceea se va opta pentru 
tipuri structurale de pădure de limită pentru fundamentarea cărora se va utiliza un 
instrumentar biometric şi ecologic  cât mai complex. 

2.  Metodele biometrice utilizate sau satisfacţii în ceea ce priveşte caracterizarea sub 
raport cantitativ şi calitativ a tipurilor structurale. 

3.  Cercetările s-au circumscris la masivele Călimani, Giumalău, Rodna, Piatra Mare, 
Bucegi, Cindrel, urmează a se extinde şi în  alte zone.  
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 Conducerea proceselor de regenerare naturală în  arborete de molid 
şi de amestec afectate în  mod repetat de diverşi factori dereglatori (vânt, 
zăpadă, insecte, poluare) 

Management of the regeneration process in spruce stands affected in repetitively mode 
by diverse perturbation factors (wind, snow, insects, pollution) 

 
 

Dr. ing. Radu Cenuşă 
 
 
 
 Lucrarea se află în primul an al ciclului de cercetare. Propunerea unor investigaţii pe 
tema conducerii regenerării naturale în arboretele afectate de reprize de factori dereglatori s-a 
făcut din necesitatea tratării corespunzătoare a unor asemenea arborete. Specialiştii din 
producţie, cer în multe cazuri derogări de la prevederile amenajamentului, fie din dorinţa de a 
pune mai rapid în valoare seminţişurile instalate ca urmare a repetatelor extrageri de produse 
accidentale, fie din dorinţa de a lichida un arboret de consistenţă foarte redusă, vulnerabil la 
vânt şi neproductiv. Intre aceste două opţiuni, mai poate interveni şi dorinţa de a realiza o 
structură complexă, în cazul în care arboretul poate să se preteze la o gamă mai complexă de 
lucrări. 
  

Lucrările la temă s-au desfăşurat în general în suprafeţe noi. Totuşi pentru aspecte de 
dinamică structurală au fost făcute reinventarieri în suprafeţe permanente amplasate în anii 
anteriori la teme la care a lucrat acelaşi colectiv de cercetare.  
 Din motivele invocate, tema prezintă un caracter de noutate, fiind direcţionată spre 
rezolvarea unor probleme de imediată aplicabilitate. 
 În cursul anului 1997, au fost efectuate următoarele lucrări : 

1. Determinarea cuantumului şi a ritmului de afectaree a unor arborete prin investigaţii 
în arhivele şi amenajamentele ocoalelor silvice :  

  - Ocolul silvic Tomnatic : U.P. I Demacuşa, u.a. 105 C,88 A,44 A,88 B, 97 B 
           U.P. VI Tomnatic, u.a.  44 

- Ocolul silvic Moldoviţa : U.P. II Argel, u.a. 168 A, 176 A, 164 A, 164 C, 164 
D, 168 B 

U.P. III Raşca, u.a. 254 A 
        U.P. IV Putna Secrieş, u.a. 332 A 

- Ocolul silvic Vama: U.P. III Dragoşa, u.a. 113A, 111A, 344 A, 355 A, 112 A 
- Ocolul silvic Marginea: U.P. II Bercheza, u.a. 56 A, 49 A, 64 A, 66 A,  63 A, 
62 A 

2. Cercetări asupra corelaţiei dintre parametri arboretului, modificările structurale şi 
structura reorganizării naturale : 

  - Ocolul silvic Vama : U.P. III Dragoşa, u.a. 344 A şi 355 A 
  - Ocolul silvic Tomnatic : U.P. VI Tomnatic, u.a. 44 
  - Ocolul silvic Pojorâta : U.P. III Valea Putnei, u.a.  

3. Cercetări în suprafeţe permanente de probă asupra dinamicii dezvoltării structurale, 
rata eliminărilor şi rata intrărilor în : 

- Ocolul silvic Tomnatic : U.P. I Demacuşa, u.a. 12 J, U.P. VI Tomnatic, u.a. 
56 B  

 Lucrările efectuate au urmărit elucidarea următoarelor direcţii de cercetare: 
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1. Analiza proceselor de rărire a arboretelor ca urmare a acţiunii repetate a factorilor abiotici 
şi biotici, considerându-se relevante cantităţile extrase anual sub formă de produse 
accidentale; 

2. Stabilirea principalilor factori de influenţă asupra regenerării naturale şi a ponderii lor 
asupra cantităţii şi calităţii seminţişurilor; 

3. Analiza transformărilor structural - funcţionale a arboretelor, supuse măsurilor de 
gospodărire, induse de procesele de rărire pe de-o parte şi de regenerare de cealaltă parte. 

 Pentru determinarea naturii frecvenţei şi intensităţii factorilor dereglaltori în arboretele 
de amestec şi în cele de molid, într-o primă etapă, s-au supus analizei unităţi amenajistice 
reprezentative din cadrul ocoalelor silvice Marginea, Vama, Moldoviţa şi Tomnatic. Acest 
gen de investigaţie a avut practic dublu scop: de cunoaşterea mai aprofundată a fenomenului 
(explorator) şi de orientare a cercetărilor viitoare (scop metodologic) 
 La baza investigaţiilor au stat datele cuprinse în evidenţele ocoalelor silvice referitoare 
la cuantumul produselor accidentale, ca expresie materială a acţiunii factorilor dereglatori.  
 Analiza importanţei factorilor de arboret implicaţi în  procesul de regenerare este 
extrem de complexă întrucât pe lângă multitudinea lor, ei acţionează în  mod complex, 
acţiunea fiind nu o rezultantă mecanică, ci una ecologică. Intrucât au fost cercetate trei 
arborete, în  această etapă analiza va viza numai aspectele ce vizează cele trei arborete. Datele 
medii rezultate din prelucrare se prezintă în  tabelul 1. 
 
Tabelul 1. Caracterizarea arboretului analizate sub raportul mediilor principalilor parametri luaţi în  
analiză 
 

Parametru Simbol u.a. 344  
(O.s. Vama) 

u.a. 355 
(O.s. Vama) 

u.a. 44 
(O.s.Tomnatic

) 
Nr. de arbori de molid Mon 141.1 210 111.5 
Nr. de arbori de brad Brn 67.4 33 489.7 
Nr. de arbori de fag Fan 43.3 23 - 
Nr. total arbori Totaln 252 267 600.4 
Componente  56%Mo   

27%Br  
17%Fa 

78%Mo   
12%Br  
10%Fa 

18%Mo  
82%Br 

Suprafaţă bază  Totalg 22.8 23.6 18.6 
Nr. cioate molid Moc 71.4 94.9 72 
Nr. cioate brad Brc 28.5 5.1 56 
Nr. cioate fag Fac 15.4 11.7 - 
Nr. total cioate Totalc 115.4 111.7 123.4 
Nr. puieţi h< 5 cm molid MoS1 3678 11691 6665 
Nr. puieţi h< 5 cm brad BrS1 371 750 9022 
Nr. puieţi h< 5 cm fag FaS1 321 39 - 
Nr. puieţi alte specii h < 5 cm Altesp S1 64 34 676 
Nr. total puieţi h< 5 cm Total S1 4435 12514 16350 
Componente seminţiş h < 5 cm  82%Mo,9%Br

,8%Fa,1% 
Alte sp. 

93%Mo, 
6%Br, 1%Fa 

41%Mo, 
55%Br,  
4% Alte sp. 

Nr. puieţi h > 5 cm molid MoS2 1007 4946 1434 
Nr. puieţi h > 5 cm brad BrS2 28 882 3010 
Nr. puieţi h > 5 cm fag FaS2 17864 1622 - 
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Nr. puieţi alte specii h > 5 cm  Altesp S2 35 93 1076 
Nr. total puieţi h > 5 cm Total S2 18936 7514 5524 

Componente seminţiş h > 5 cm  5%Mo, 1%Br, 
94%Fa 

65%Mo, 
12%Br, 
23%Fa 

26%Mo, 
54%Br, 
20%Alte sp. 

Distribuţia medie între arbori l 7.3 7.2 4.7 

Inălţime dominantă hdom 26.6 26.4 29.8 

Indice Hart-Becking alfa 28.25 29.4 16.1 

Procentul extragerii %ext. 34.3 30.4 17.4 

Diametrul mediu xmed 35.5 35.04 21.18 

Coeficientul de variaţie al 
diametrului mediu 

Cv 41.2 43.4 82.6 

Indicele de dezvoltare al 
semintisului 

Ids 9.44 9.31 9.68 

Vârsta arboretului (ani)  110 105 120 

Tip staţiune  Montan de amestecuri cu mulll 

Expoziţie geografică  estică nord-vest estică 

Panta medie  22.1 18.2 17 

 
 Plecând de la datele de bază şi de la rezultatele inventarierilor s-a efectuat analiza 
statistică a datelor cu următorii paşi : 

• analiza corelaţiei între parametri luaţi în  studiu (exemplu pentru u.a. 344 A O.s. 
Vama - tabelul 2); 

• identificarea factorilor de influenţă asupra însuşirilor cantitative şi calitative ale 
seminţişurilor pe baza semnificaţiei coeficienţilor de corelaţie; 

• analiza regresiilor dintre parametri cu acţiune semnificativă şi indicatorii de 
caracterizare a seminţişului cu ajutorul testului F - pentru influenţa globală şi al 
testului t pentru influenţa individuală a fiecărui factor (tabelul 3)  

În ceea ce priveşte analiza spaţială a tuturor parametrilor ce concură la reuşita 
regenerării naturale s-a reuşit simularea pe bază de relaţii determinate anterior a acestui 
element. In figurile 1 se prezintă indicele de dezvoltare a seminţişului - valori reale de pe 
teren iar în  figura 2 indicele de dezvoltare a seminţişului - valori simulate cu ajutorul ecuaţiei 
:  
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Ids = - 0,0308 Mon + 1,6098 l + 0,2437 xmed - 6,6158  
în  care:  
 Ids = indicele de dezvoltare a seminţişului 
 Mon - numărul de arbori de molid/hectar 
 l = distanţa medie între arbori (m) 
 xmed = diametrul mediu al arboretului (cm). 
Din aplicarea ecuaţiei rezultă următoarea situaţie : 
 - aceleaşi valori 51% din cazuri; 
 - creşterea valorii cu o clasă 35% din cazuri; 
 - creşterea valorii cu două clase 20% din cazuri; 
 - scăderea valorii cu două clase 5% din cazuri. 
 Chiar dacă sub raportul strict al valorilor, diferenţele sunt mari, în  cazul întocmirii 
cartogramelor rezultatele simulării pot fi satisfăcătoare. 

După circa 6 luni de cercetări este dificil a se emite concluzii definitive referitoare la 
problema studiată. Din lucrările desfăşurate se pot formula câteva rezultate cu caracter 
provizoriu, ce vor fi luate în  considerare în  cercetările din anul 1998: 

• factorii naturali exercită o presiune continuă asupra arboretelor cu frecvenţe de 4-
7 ani. Această influenţă este cu atât mai mare cu cât arboretele respective au fost 
supuse unei dereglări majore, care au deschis arboretul sub consistenţa de 0,6; 

• sunt cazuri în care arboretele afectate au vârste sub nivelul preexploatabilităţii iar 
regenerarea poate fi declanşată; 

• regenerarea rezultată ca o consecinţă a proceselor de rărire naturală, nu este 
satisfăcătoare sub raportul distribuţiei în  spaţiu de aceea sunt necesare măsuri 
direcţionate spre promovarea regenerării dacă interesele economice şi ecologice o 
cer. 

Analiza statistică pune în  evidenţă o serie de relaţii cauzale interesante privind 
intercondiţionarea factorilor de arboret cu calitatea şi cantitatea seminţişurilor. Relaţiile 
matematice pot fi utilizate la modelări. Aceste modele trebuie completate şi cu factorii 
staţionali şi de arboret. 
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Cercetări privind substituirea arboretelor de răşinoase în afara 

arealului natural al acestora 
Researches on the substitute of resinous stands planted outside their natural areas 
 

 

Dr. ing. Ion Barbu 
 
 

Tema este o consecinţă firească a unor programe de cercetare şi proiectare privind 
extinderea în producţie a culturilor de răşinoase, fundamentate pe prognoze privind creşterea 
consumului de lemn de răşinoase de mici dimensiuni cu utilizări în industria celulozei şi 
pentru producerea colofoniului. 

O estimare globală, la nivelul ţării, arată că în ultimii 30 de ani, s-au creat circa 30.000 
ha de răşinoase în afara arealului (majoritatea cu vârsta cuprinsă între 10 şi 30 de ani) în care 
sunt necesare măsuri silviculturale diferenţiate de conduce care să asigure stabilitatea acestora 
la acţiunea factorilor biotici şi abiotici vătămători.  
 Culturile speciale pentru celuloză au fost instalate cu molid în blocuri mari de 100 - 
400 ha, în zone accesibile si de regulă pe teren pregătit anterior. În primii 8 - 10 ani acestea au 
fost foarte atent îngrijite prin lucrări agrosilvice specifice, ceea ce a favorizat menţinerea lor 
în stare pură şi eliminarea speciilor naturale care aveau tendinţa de regenerare din drajoni, 
lăstari sau chiar din sămânţă. Acolo unde culturile de răşinoase s-au instalat în amestec sau 
grupat în masa arboretelor autohtone, se constată o concurenţă foarte puternică a foioaselor 
mai ales când acestea nu au fost favorizate prin lucrări de îngrijire adecvate.  
 La ocoalele silvice se constată o anumită derută în rândul specialiştilor deoarece în 
prezent statutul acestor culturi care altădată făceau obiectul unor programe prioritare nu este 
bine precizat de amenajament. Lipsa de experienţă în conducerea lor a condus adesea la  
neexecutarea lucrărilor de îngrijire absolut necesare. 

 
Scopul cercetărilor, în această etapă, a constat în:  
- identificarea dezechilibrelor ecologice specifice ale culturilor de răşinoase instalate 

în afara arealului. 
- creşterea şi dezvoltarea culturilor instalate în diverse condiţii staţionale comparativ 

cu arboretele naturale. 
- identificarea unor staţiuni neadecvate pe care s-au instalat culturi speciale de 

răşinoase. 
- prognoza evoluţiei culturilor şi stabilirea riscurilor în gospodărirea acestora. 
- oportunitatea continuării acţiunii de extindere a răşinoaselor sau necesitatea 

reinstalării vegetaţiei naturale.  
- stabilirea tehnologiilor de gospodărire în continuare a culturilor instalate în afara 

arealului pentru asigurarea efectelor ecoprotective şi ţelurilor de producţie propuse 
iniţial. 

Cercetările s-au făcut în 9 Direcţii Silvice şi 54 de ocoale silvice, totalizând circa 2000 
de arborete. Din totalul culturilor analizate, 21 % se află în zona de stepă şi silvostepă, fiind 
constituite în exclusivitate din pin silvestru şi pin negru, restul de 79 % aflându-se în zona 
forestieră (FD2 - 12%, FD3 - 62%, FD4  - 3 %, FM1 – 0,5 %).  Concluziile care s-au desprins 
din prelucrarea statistică a datelor sunt: 
 - starea de sănătate a culturilor de răşinoase din stepă şi silvostepă este lâncedă în 
proporţie de 76 - 81%; 
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 - în FD1 frecvenţa culturilor lâncede este de 49% pentru pini şi 10% pentru molid; 
 - în FD2 - FD4 (în care culturile de răşinoase au fost extinse masiv, frecvenţa culturilor 
cu stare de vegetaţie lâncedă şi cu pierderi mari de exemplare de la plantare până în prezent 
este de  1-7 %. Ponderea cea mai mare o au culturile cu stare de vegetaţie normală (activă) 82 
– 100 %; 
 - în FD2 au fost instalate şi alte specii de răşinoase decât pinii şi molidul. Starea lor  
de vegetaţie poate fi sintetizată astfel : 
  - din totalul de 162 culturi de larice investigate se constată că toate au starea de 
vegetaţie bună şi foarte bună; 
  - din 154 culturi de duglas investigate 2 % au starea de vegetaţie luxuriantă, 97 
% activă şi doar 1 % sunt lâncede; 
  - din 125 culturi de brad investigate doar 2 % au vegetaţia lâncedă, în 98 %  
înregistrându-se o stare de vegetaţie normală sau foarte activă. 
  

Frecvenţa culturilor de răşinoase afectate de factori abiotici vătămători 
 - În zona de stepă - silvostepă 71-90 % din culturile de răşinoase sunt afectate de 
secetă. Gerul şi zăpada a produs vătămări în 8 - 10% din culturile investigate. 
  - În subzona cerului şi gârniţei 60 % din culturile de pini sunt afectate de secetă şi 
zăpadă. 
      - În subzona stejarului pedunculat şi a gorunului 37 % dintre culturile de pin sunt 
afectate de secetă şi 28% de rupturi de zăpadă. La molid sunt afectate de secetă circa 8 % din 
culturi. 
 - În FD3 frecvenţa culturilor afectate de secetă este de 46 % la pin silvestru, 4 % la 
duglas şi 7 % la molid. Nu s-au semnalat vătămări în culturile de larice. 
 - Vătămările produse de polei s-au înregistrat la 1 % din culturile de molid. 
 - În FD4 s-au înregistrat vătămări produse de secetă, ger sau polei. Se remarcă o 
frecvenţă ridicată a culturilor în care s-au înregistrat vătămări produse de zăpadă (67 % la pini 
şi 24 % la molid) şi vânt (34 % în culturile de pini şi 20 % în culturile de molid). 
 - In FM1 la toate culturile de molid investigate s-au constatat vătămări produse de 
zăpadă şi vânt.  
 - Căderile abundente de zăpadă de la începutul şi sfârşitul sezonului de vegetaţie 
afectează în mare măsură culturile instalate şi se estimează că în perioada următoare ele vor fi 
puternic afectate în continuare. 
 
 Frecvenţa culturilor de răşinoase afectate de factori biotici 
 - În general dată fiind vârsta redusă (5-40 ani) a culturilor investigate - frecvenţa 
vătămărilor produse de factori biotici este redusă. 
 - La culturile din silvostepă şi stepă se constată vătămări produse de ciuperci pe ace 
atât la molid cât şi la pini (8-27 %). 
 - În FD2 şi FD3 frecvenţa culturilor de molid afectate de ciuperci pe ace este de 1-5 %. 
Frecvenţa culturilor afectate de păşunat este de circa 40 % iar a celor  vătămate de vânat de 7 
% din totalul culturilor investigate. 
 - La culturile de La, Du şi Br nu s-au înregistrat vătămări produse de factori biotici. 
           - În FD4 frecvenţa culturilor afectate de ciuperci pe ace este de 51 % la molid şi 100 % 
la pini. Frecvenţa culturilor afectate de păşunat este de 49 % la molid şi 100 % la pini. 
 - In FM1, 50 % dintre culturile investigate au fost afectate de vătămări produse de 
vânat şi păşunat.  
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 Lucrări de îngrijire aplicate 
 - O primă concluzie cu caracter general este timiditatea şi teama în aplicarea lucrărilor 
de îngrijire în culturile de răşinoase în afara arealului. Lipsa de experienţă a personalului de 
teren şi în multe situaţii, lipsa de perspectivă în conformitate cu ţelul pentru care au fost create 
aceste culturi, explică starea acestora sub raportul aplicării lucrărilor de îngrijire. 
    - În numai 20-30 % dintre arboretele de pini în vârstă de peste 15 ani s-au aplicat 
curăţiri. 
 - Tăierile de igienă s-au aplicat în  16-42 % din culturi şi au avut drept scop extragerea 
arborilor vătămaţi de zăpadă sau uscaţi din anumite cauze. Pe fondul condiţiilor climatice 
caracterizate prin secete prelungite şi geruri puternice în timpul iernii, în peste 40 % din 
culturile de pini mai tinere de 20 ani se înregistrează uscări ale arborilor. 
 - Şi în cazul culturilor instalate în FD2 se constată că 60-70 % dintre acestea nu au fost 
parcurse cu lucrări de îngrijire, iar în cele care au fost parcurse intensitatea extragerilor a fost 
prea redusă. 
 
 Concluzii privind tratarea în continuare a culturilor 
 - Arboretele de răşinoase create în afara arealului, în staţiunile recomandate prin 
îndrumări tehnice, s-au dezvoltat în parametrii prognozaţi, cele mai multe dintre ele vând 
acumulat un important volum de masă lemnoasă. 
 - Majoritatea arboretelor de răşinoase instalate în afara arealului reclamă intervenţii 
urgente, care trebuie realizate cu curaj şi eficienţă. 
 - In culturile de pini instalate în FD3 în etajul gorunetelor şi goruneto-făgetelor rata 
eliminării naturale în primii 20 ani după plantare reprezintă 30-35 %. 
 - După vârsta de 15 ani apar frecvent vătămări de zăpadă dispersate sau grupate (în 
porţiunile mai dese sau în microstaţiunile expuse) care conduc la rărirea neuniformă a  
arboretului. Deşi frecvenţa arborilor vătămaţi de zăpadă reprezintă în medie 10-15 % în 5 ani, 
acestea amplifică vulnerabilitatea în viitor a arboretului (în special arborii de pe marginea 
porţiunilor cu vătămări grupate). 
 - In arboretele de pini de peste 25 ani, apar frecvent vătămări puternice mai ales în 
porţiunile rămase dese. Intensitatea vătămărilor poate atinge 35-45 % din numărul total de 
arbori. 
 - Pentru a mări rezistenţa la zăpadă şi a diminua frecvenţa arborilor cu vătămări grave 
în zonele cu risc ridicat la apariţia vătămărilor de zăpadă se impune adoptarea unei scheme 
diferenţiate de aplicare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri şi rărituri). 
 - În absenţa tăierilor de îngrijire, care până la vârsta de 20-25 ani trebuie să aibă 
caracter “de jos” şi să urmărească spaţierea arborilor, evoluţia arboretului nu mai poate fi 
controlată după vârsta de 15-20 ani. 
 - Nu se recomandă intervenţii selective înaintea unor intervenţii schematice forte care 
să asigure accesibilitatea în arboret. 
 - Neaplicarea corectă a lucrărilor de îngrijire şi curăţirile de intensitate slabă conduc la 
formarea unor parametri biometrici de stabilitate şi la o vulnerabilitate individuală şi globală a 
arboretului ridicate. 
 - Perioada actuală este favorabilă (mai ales sub raportul valorificării lemnului de mici 
dimensiuni care rezultă din curăţiri şi rărituri) executarea intervenţiilor preconizate şi ocoalele 
trebuie să-şi intensifice această activitate. 
 - Este necesară menţinerea până la ciclul de producţie prevăzut la instalare a culturilor 
de răşinoase pentru a se putea obţine concluzii valabile cu privire la rolul şi importanţa 
culturilor de răşinoase în afara arealului. 



Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 14

 - Staţiunile forestiere în care s-au introdus răşinoasele, deşi au fost de bonitate redusă 
sau mijlocie pentru foioasele autohtone se dovedesc a fi favorabile dezvoltării răşinoaselor - 
în special molidul - fără a se remarca stagnări de creştere sau proliferarea putregaiului. 
 - Se propune o schemă cadru pentru stabilirea lucrărilor de îngrijire necesare a fi 
aplicate în culturile de răşinoase instalate, diferenţiat în funcţie de riscul apariţiei vătămărilor 
de zăpadă. 
 - Se propune o zonare a teritoriului ţării sub raportul riscului apariţiei vătămărilor de 
zăpadă. 
 - Ocoalele silvice din zone cu risc foarte ridicat la apariţia vătămărilor de zăpadă vor 
intra în prima urgenţă la detalierea strategiei de gospodărire în continuare a culturilor de 
răşinoase în afara arealului. 
 

Evaluarea gradului de îngrijire a arboretelor şi efectele lucrărilor de îngrijire 
asupra stabilităţii arboretelor la zăpadă şi vânt 

 
 În pădurea cultivată omul a modificat radical structura şi raporturile dintre indivizii 
care formează populaţia de arbori, procesele naturale de concurenţă şi eliminare naturală se 
desfăşoară lent, ceea ce conduce adesea la apariţia unor vătămări catastrofale produse de 
zăpadă şi vânt. Vătămările sunt amplificate de 2-10 ori (comparativ cu pădurile naturale) de 
gradul ridicat de vulnerabilitate al arborilor, care se exprimă cel mai uşor prin coeficientul de 
zvelteţe  (h/d).  
 Cei mai afectaţi arbori sunt cei din plafonul mijlociu şi inferior al arboretului (clasele 
III-IV Kraft ) care deşi numeroşi (50-70 % din totalul arborilor la vârsta de 20-50 ani) au un 
volum şi o capacitate de acumulare redusă. Prin lucrări de îngrijire adecvate (curăţiri, rărituri) 
se poate mării similar stabilitatea arborilor şi arboretelor, pe de o parte şi reduce pierderile 
cauzate de factorii sus menţionaţi (zăpadă, vânt, chiciură, polei etc.). În pădurile de răşinoase 
din zona premontană şi montană, intervenţiile de jos, de intensitate forte în tinereţe şi mai 
reduse după vârsta de 30-35 ani, contribuie semnificativ la creşterea producţiei şi stabilirii 
arboretelor . 
 Deşi s-au demonstrat experimental efectele lucrărilor de îngrijire asupra stabilităţii 
arboretelor de foarte multe ori aceste lucrări sunt neglijate sau executate foarte timid încât 
efectul  asupra lor este foarte scăzut sau insensibil . Lăsate neglijate (nerărite) până la vârsta 
de 20-25 ani aceste arborete nu mai reacţionează la rărire sau cel mai adesea reacţionează 
negativ în sensul creşterii instabilităţii arborilor şi amplificării vătămărilor produse de zăpadă 
în ani imediat următori intermediari. 

Parametrii biometrici ai arborilor şi arboretelor în tinereţe pot oferii specialistului 
elemente sigure de evaluare  a stabilităţii la acţiunea zăpezi şi vântului pe de o parte şi a 
riscului potenţial la care ne putem aştepta în viitor. În prezent caracteristicile pot fi obţinute în 
două moduri: din descrierea amenajistică şi prin inventarierea pe teren. 
 Descrierea amenajistică  a arboretelor tinere (10-50 ani) cuprinde o evaluare sumară 
vizată a unor parametri de stare (consistenţă, compoziţie, provenienţă, vitalitate) fără a preciza 
măcar câteva elemente absolut necesare pentru evaluarea stării şi mai ales stabilităţii viitoare 
(în decenii) a arboretului .Datele biometrice din amenajament (h, d, volum, Id etc.) sunt 
generate automat la redactarea amenajamentului şi se deosebesc radical de situaţia din teren. 
 Determinarea parametrilor biometrici pe baza unor inventarieri statistici (fie şi de 
precizie mai redusă) ar permite precizarea compoziţiei, eventual a distribuţiei arborilor pe 
categorii de diametre, d, h, lungimea coronamentelor h/d, frecvenţă pe clase de vătămare etc. 
şi prin comparaţie cu descrierea anterioară, evoluţia acestor parametrii, efectele lucrărilor de 
îngrijire şi intensitatea măsurilor de gospodărire în viitor.  
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 Adesea, pe baza datelor din amenajament nu se pot desprinde concluzii privind 
intensitatea şi efectul lucrărilor de îngrijire, deoarece fie nu se înregistrează volumul  sau 
numărul de arbori extraşi /ha, fie nu se cunoaşte volumul sau numărul de arbori existenţi. 
 Cercetările efectuate au pus în evidenţă metodele de expertizare a stabilităţii arborilor 
şi arboretelor pe baza unor parametrii de stare (Barbu I. & Cenuşă, R., 1987). Se constată că, 
pe fondul unei neglijări generale a lucrărilor de îngrijire, frecvenţa vătămărilor este tot mai 
ridicată, iar arboretele sunt neuniform rărite, nu prin aplicarea curăţirilor şi răriturilor, ci ca 
urmare a rupturilor şi doborâturilor de zăpadă. Acest articol îşi propune evidenţierea căilor 
celor mai simple de evaluare a gradului de îngrijire al arboretelor prin intermediul unor 
parametrii de stare ai arborilor şi arboretelor, care trebuie să se regăsească în amenajament. 
Neglijarea acestor lucrări esenţiale în tinereţea arboretelor conduce la situaţia paradoxală că, 
în tinereţe arboretele (de molid de exemplu) au desimi mult mai mari decât cele optime, iar la 
maturitate (după vârsta de 60 ani) sub valorile optime . 
 În arboretele amestecate neglijarea lucrărilor de îngrijire conduce la eliminarea 
speciilor  valoroase de amestec (brad, fag, paltin, ulm, etc.) şi la evoluţia spre monoculturi 
pure de molid, mult mai vulnerabile şi mai greu de gestionat . 
 Parametrii de stabilitate ai arborilor  
 - coeficient de zvelteţe (h/d) 
 - lungimea coroanei verzi, hd (%) 
  - înălţimea elagată, hc (%)    
           - diametru coroanei 
 - creşterea în diametru pe perioade de 5 ani anteriori  
 - raportul creşterea în înălţime / creşterea în diametru 
  Parametrii de stabilitate ai arboretelor  
  - distribuţia arborilor   
  - diametru minim, diametru maxim (amplitudine) 
  - frecvenţa arborilor pe clase Kraft  
  - hg/dg 
  - N/ha, N/ha/Noptim, Nha//ha/Ntotal 
 - G/ha ,G/ha/Goptim  Gha/Gtotal 
 - intensitatea tăierilor: produse secundare şi produse accidentale 
 - raportul  dintre d extras /d real (iniţial) 

!"frecvenţa  arborilor vătămaţi (vânat , zăpadă , exploatare, etc.)  
!"vechimea medie (minim, maxim) a vătămărilor 
!"frecvenţa apariţiei vătămărilor de zăpadă (periodicitatea vătămărilor, ani) 
!"periodicitatea intervenţiilor 

Aprecierea stării arboretului în raport cu lucrările de îngrijire aplicate 
!!!!""""stabilitatea (foarte redusă, redusă, mijlocie, ridicată) 
!!!!""""calitatea (foarte slabă, acceptabilă, bună, foarte bună) 
!!!!""""capacitatea de reacţie la lucrările de îngrijire (pozitiv, indiferent, negativ) 
!!!!""""oportunitatea unor lucrări de îngrijire care ar putea vedea starea 

arboretului (inoportune , indiferente, necesare) 
!!!!""""structura arboretului (foarte bună, bună, mulţumitoare, …) 

Datele de amenajament sau din proiectele de lucrări de îngrijire trebuie să permită 
calcularea sau evaluarea tuturor acestor parametrii. Numai în acest mod vom putea aprecia 
efectele lucrărilor de îngrijire şi vom putea dirija arboretele spre maximizarea  stabilităţi, 
calităţii, funcţiilor de producţie sau de protecţie. Inventarierile necesare pentru obţinerea 
acestor date se pot realiza în suprafeţele circulare sau dreptunghiulare cu mărimea de 100-300 
(în arboretele tinere şi 500 m2 în arbori maturi) într-un  numai de minimum 5 suprafeţe de 
probă distribuite uniform pe toată suprafaţa arboretului.    



Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 16

 
Cercetări privind renaturarea vânatului crescut în captivitate 

  Researches about the introduction in the natural area of the game grown in captivity 
 

 

Ing.  Aurel Gângă 
 
 

Ameliorarea metodelor de creştere în captivitate în vederea colonizării, repopulării sau 
populării nu poate fi concepută fără studiul “constrângerilor de creştere” al modificărilor 
comportamentale la animalele captive dar mai ales a valorificării experienţei pozitive a celor 
care au efectuat până în prezent asemenea lucrări. 

Rezultatele cercetărilor vor căpăta o importanţă tot mai mare deoarece trecerea la o 
gospodărire intensivă nu poate fi concepută fără populări, repopulări şi aclimatizări - dictate 
atât de transformările în structurile forestiere (care pe alocuri au denaturat, alterat sau chiar 
limitat - temporar sau definitiv - spaţiul vital de viaţă al animalelor, care a devenit tot mai 
“civilizat”) dar mai ales în cele socio-economice (legate cu precădere de modul de proprietate 
şi exploatare a resurselor forestiere), în condiţiile  în care presiunea asupra vânatului (prin 
vânătoare cu tot mai mulţi vânători autohtoni şi străini, prin mărirea solicitărilor de 
valorificare pentru export şi consum intern) devine tot mai accentuată. 

 
Cercetările s-au canalizat pe următoarele aspecte şi priorităţi de acţiune : 

 - identificarea (localizarea) fondurilor de vânătoare  în care s-au făcut  până în prezent 
lucrări de populare, repopulare, aclimatizare; 
 - studierea rezultatelor acţiunilor, în dinamică multianuală; 
 - documentarea privind existenţa în trecut a vânatului în diferite spaţii geografice ale 
ţării şi acumularea de date istorice şi ştiinţifice; 
 - efectuarea unor documentări prin chestionarea personalului implicat în operaţiuni de 
populare; 
 - studierea unor relaţii între rezultatele acţiunilor, a compatibilităţii între zonele pentru 
populare şi a celor de provenienţă a materialului pentru populare; 
 - identificarea unor mutaţii de ordin comportamental la animalele crescute în 
captivitate şi a probabilităţii corectării lor cu ocazia renaturării; 
 - studierea etologiei unor specii în captivitate (fazan, căprior, cerb, urs); 
 - alcătuirea unui inventar ilustrativ cuprinzând aspecte legate de renaturarea 
animalelor sălbatice; 
 - sintetizarea unor aspecte caracteristice legate de renaturarea  diferitelor specii de 
vânat şi stabilirea, în baza unor temeinice şi concrete analize a unor norme tehnice în vederea 
ameliorării şanselor de reuşită în acţiunile de capturare, aclimatizare, populare, repopulare  şi  
colonizare a vânatului. 

În urma analizării rezultatelor acţiunii desfăşurate până în prezent, se constată situaţii 
diverse, legate mai ales de experienţa şi nivelul cunoştinţelor în domeniu la data respectivă. 

În vederea surprinderii situaţiilor reale, au fost întocmite şi adresate Direcţiilor Silvice 
judeţene chestionare-anchetă privind localizarea şi rezultatele acţiunilor de populare, 
repopulare şi colonizare. Din cauza necunoaşterii realităţii, a lipsei unei evidenţe 
corespunzătoare sau poate a timpului relativ scurt acordat, doar 5 din cele 27 de Direcţii 
Silvice judeţene în care s-au desfăşurat asemenea lucrări, au comunicat date. Din această 
cauză, lucrările de cercetare s-au bazat preponderent pe documentare amplă, din toate 
publicaţiile româneşti şi străine din domeniu. 
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În concluzie, s-a anticipat că lucrările de populare, repopulare şi colonizare, care 
presupun faza de renaturare vor cunoaşte un ascendent fără precedent, datorat nu numai 
imperativelor gospodăririi intensive dar mai ales noilor condiţii în care vânatul a pierdut 
dramatic din spaţiul şi ambientul vital. 
 Deşi, în general, se acceptă că aceste lucrări au un randament mulţumitor, această 
imagine trebuie abordată precaut, deoarece, în justificarea investiţiilor - în general strict şi cu 
responsabilitate urmărite mai ales la nivelele contabile - există tentaţia neraportării situaţiilor 
de nereuşită (pe care, uneori, le “vindecă” natura) , întreţinută aberant de obligativitatea 
cheltuirii integrale a sumelor aprobate prin devize.  
 Printr-o analiză globală, de ansamblu, se poate aprecia, după experienţa practică 
acumulată până în prezent, că lucrările de populare, repopulare şi colonizare efectuate până în 
prezent, incluzând faza de renaturare au dat rezultate foarte bune la speciile : căprior, cerb 
lopătar, cocoş de munte, marmotă alpină şi lapin, bune la cerb, urs, capră neagră, şi muflon, 
incerte la iepure şi slabe la fazan şi potârniche. 
 Principalele cauze care au determinat aceste nivele de reuşită sunt :  
 - maleabilitatea (plasticitatea) mare a speciei (atât trofic cât şi de comportament), 
faptul că au fost transferate în zone evident superioare trofic şi de habitat faţă de locul de 
origine (capturare), mai apoi că au fost, în general, puţin supuse perioadei de captivitate - 
pentru cele care au dat rezultate foarte bune; 
 - ţinerea îndelungată în captivitate a exemplarelor, care s-au domesticit excesiv şi şi-au 
modificat tranşant comportamentele, inclusiv cele privind procurarea hranei, nestudierea şi 
necunoaşterea suficientă a unor date privind etologia acestor specii şi colonizarea acestora 
fără un studiu corespunzător al compatibilităţii dintre habitatele de origine şi cele în care vor 
fi colonizate - pentru cele care au dat rezultate bune; 
 - colonizarea apriorică, fără un studiu corespunzător a transferului - la cele cu 
rezultate incerte şi,  
 - minimalizarea sau ignorarea importanţei unor aspecte privind aclimatizarea şi 
renaturarea cu deosebire la faza de trecere de la starea captivă la cea de libertate - pentru 
ultima categorie. 
 Având în vedere cele de mai sus, pe viitor, în lucrările de populare, repopulare şi 
colonizare, care includ faza de renaturare, se va ţine cont de următoarele : 
 
 1. La specia cerb : 
 - transferul (renaturarea) se va face în biotopuri superioare din punct de vedere trofic 
şi de habitat decât cele din care au provenit exemplarele capturate. Pe cât posibil, pentru a 
evita consangvinizarea, se va evita popularea cu indivizi cu aceeaşi provenienţă; 
 - reducerea numărului răpitoarelor şi crearea anterioară a reţelelor de amenajări 
destinate hrănirii şi pazei (supravegherii) sunt condiţii esenţiale; 
 - popularea cu loturi mai mici de 2 exemplare la 1000 ha, nu are şanse certe de reuşită 
(raportul între sexe la colonizare va fi de la 1 : 2 până la maximum 1 : 3, altfel apar fenomene 
de migrare); 
 - ciutele în stare accentuată de domesticire, după înţărcarea puilor, eventual în 
următoarea primăvară, vor fi recapturate şi destinate repopulării unui alt teren. Aceasta 
deoarece, aşa cum s-a prezentat în cap. 7, viţeii, chiar din prima generaţie, nu mai prezintă 
nici un semnalment de domesticire. Menţinerea în continuare a ciutei - mame (care îşi 
păstrează funcţia ierarhică de conducător pe criteriul vârstei, deşi nu are experienţă privind 
viaţa în liber) poate conduce la semiîmblânzirea progeniturilor, aspect negativ, deci nedorit. 
De altfel, menţinerea acesteia (semidomesticite) poate expune, mai flagrant, cârdul, 
pericolului mortalităţilor prin braconaj ori prădare şi poate determina grupul familial la 
dependenţă strictă de hrana servită, lucru de asemeni nedorit; 
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 - cerbii bătăuşi, îmblânziţi, după boncănit trebuie recapturaţi şi ţinuţi în continuare în 
parc. Ei vor putea fi eliberaţi (cu asigurarea tuturor mijloacelor de avertizare) în perioada 
următoare de boncănit; 
 - se impune selecţia severă încă din a doua generaţie. 
 
 2. La căprior : 
 - analizarea echivalenţei trofice a suprafeţelor de populat cu cele de provenienţă a 
exemplarelor capturate este de o importanţă majoră, căci se pot semnala migraţii nespecifice; 
 - lansarea exemplarelor se va face în lunile mai - iunie după menţinerea 15 - 20 zile în 
ţarcuri de aclimatizare amenajate în terenurile în care vor fi eliberaţi. 
 
 3. La capră neagră : 
 - pentru evitarea consangvinizării şi ridicării productivităţii populaţiilor se impune 
efectuarea de amestecuri între provenienţele Făgăraş şi Rodna; 
 - cea mai eficientă capturare este cea cu plasele (două cu ochiuri de 50 x 50 cm care 
încadrează una 10 x 10 cm, în panouri de 10 m lungime) la goană (pagube sub 20%); 
 - plasele vor fi amplasate în trecători pe 3 şiruri succesiv, distanţate unul de celălalt la 
8 - 10 m. Animalele prinse vor fi introduse în coşuri pentru transport, după ce, în prealabil, le-
a fost administrat un calmant; 
 - un mijloc eficace este prinderea iezilor din zonele populate şi ulterioara lor creştere 
cu ajutorul caprelor domestice. Se recomandă alăptarea de 9 ori pe zi la caprele doici şi 
plimbarea lor permanentă în interiorul şi exteriorul parcului; 
 - prinderea cu capcanele de lemn duce la pierderi de peste 50%; 
 - capturarea cu arma cu narcotice CAP-CHUR este ineficientă. 
 
 4. La urs : 
 - la creşterea în captivitate exemplarele trebuie să fie în cât mai mic contact cu 
îngrijitorii, iar regimul alimentar cât mai apropiat de cel din natură; 
 - metoda de populare cu urşi subadulţi în terenuri adecvate este posibilă; 
 - lansarea în natură trebuie să se facă în biotopuri cât mai bogate şi cât mai îndepărtate 
de zone populate; 
 - recomandabil este capturarea cu arme cu tranchilizante şi menţinerea în ţarcuri de 
aclimatizare o perioadă de maxim 2-3 luni; 
 - în vederea urmăririi corespunzătoare a exemplarelor lansate la locul populării se va 
folosi metoda radio- telemetrică; 
 - este de dorit a experimenta popularea cu animale adulte (capturate cu narcotice sau 
capcane automate), lansate imediat în teren, cu urmărirea corespunzătoare a migrărilor 
acestora prin metode radio - telemetrice; 
 - este clar că menţinerea în captivitate o perioadă lungă poate contribui la domesticire 
nedorită, ce duce la crearea de “urşi cerşetori, tomberonari”, care pot prezenta un serios 
pericol social. 
 
 5. La fazan : 
 - importantă este antrenarea şi deprinderea puilor să zboare; 
 - de asemeni, este importantă obişnuirea ca noaptea să doarmă pe ramuri (se 
amenajează scăriţe şi stinghii, nu mai groase de 2 cm, să poată fi cuprinse cu ghearele, altfel 
nu sunt folosite. Nuielele vor fi cojite pentru a evita refugiul ectoparaziţilor); 
 - se amenajează vetre de scurmat şi de scăldat (pentru a nu trece la ciugulirea penelor 
de la exemplarele vecine care duce la picaj şi canibalism); adâncimea vetrelor va fi de 20 - 30 
cm, cu pereţi din ciment sau cărămizi cimentate. Ca umplutură se foloseşte prundişul şi argila 
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în care se împrăstie grâu, porumb şi seminţe de mei. De asemenea, se amenajează scăldători 
cu cenuşă din specii moi, nisip fin şi sulf (pucioasă 0,5%) schimbate periodic; 
 - unele furaje suculente (sfeclă, gulii furajere, varză, bucăţi de dovleac) vor fi fixate pe 
ţăruşi de  40 - 50 cm, sau pe grătare suspendate care îi ajută la urcare şi antrenarea (balansare) 
pentru zbor. Furajele : secară, orz, ovăz, lucernă verde, se fixează pe stâlpii de susţinere a 
plasei la 40 cm de la sol; 
 - la lansare se efectuează controlul sanitar veterinar al lotului şi aplicarea unui 
tratament preventiv cu sulfadimerazină (20 g/10 l apă - 3 zile) şi galimicin (10 g/10 l apă) plus 
milverm (4 g/10 l apă); 
 - pentru transport se administrează vitamina A1, D3, E (1 ml/litru apă) şi ovitetraciclină 
(2 g/10 l apă); 
 - prinderea se efectuează numai în zilele fără ploaie; 
 - se aleg pentru colonizare numai puii cu format al ochilor rotund, penaj lucios şi 
uniform aşezat; 
 - se folosesc coşuri de transport. Transportul se face cu 3 - 4 ore înainte de apusul 
soarelui. Întunericul stabilizează puii; 
 - lansarea se face în voliere fără acoperiş, cu gard de înălţimea de cel puţin 3 m 
(suprafaţa volierei de cel puţin 2 m.p./pui). In interior vor exista 2 - 3 rânduri floarea soarelui, 
mei, sorb pitic şi lucernă. Se amenajează benzi de dormit şi instalaţii de adăpare, grămezi de 
prundiş cu săruri de calciu, scăldători şi ţăruşi pentru suculente. In exterior se instalează 
capcane pentru răpitoare mari şi mici; 
 - în pădurile de şes o lipsă o constituie arborii cu frunze persistente. In aceste condiţii, 
iarna, dacă fazanul se culcă la sol îl ia vulpea, dihorul ori pisica iar dacă înnoptează pe cracă 
goală îl ia bufniţa sau îl îngheaţă viscolul. Pe acest considerent se impune completarea 
subarboretului cu arbuşti care să ofere adăpost şi hrană în timpul iernii (porumbar, cătină, 
măcieş, iederă de grădină, păducel, salcâm etc.) intercalat cu ogoare de hrană (mătură, sudan, 
porumb, sorg). De asemeni, se impune completarea arboretelor cu pâlcuri de conifere (pin, 
molid, tuia etc.) care să ofere loc de dormit în timpul iernii; 
 - s-a constatat o bună eficienţă la livrarea puilor de fazan în vârstă de 2 zile şi  
adoptarea lor la găini cloşti în punctele de creştere. 
 
 6. La cocoş de munte : 
 - cele mai bune rezultate s-au obţinut prin eliberarea exemplarelor adulte şi nu prin 
colonizare cu pui crescuţi în captivitate; 
 - exemplarele adulte, prinse (în perioada rotitului) în capcane ladă, confecţionate din 
nuiele de alun în care se pun ca momeală fructe de Vaccinium vitis idaea şi scoruş conservate, 
vor fi transportate imediat la destinaţie, pentru a evita (elimina) mortalităţile datorate şocului 
capturării; 
 - fără excluderea totală a păşunatului şi combaterea corespunzătoare a prădătoarelor, 
acţiunile nu au şansă de reuşită. 
 
 
 
 7. La potârniche : 
 - exemplarele prinse cu plase (amplasate pe stâlpi), capcane cu uşi basculante sau 
vârşe, vor fi transportate rapid la locul de lansare. Pe durata ţinerii în captivitate vor primi foi 
de varză sau salată bine stropite cu apă; 
 - la locul de lansare, vor fi ţinute două zile pentru adaptare, în voliere cu locuri de 
adăpost, hrănitori şi adăpători. Eliberarea se va face în vecinătatea unui lan sau în marginea 
unor tufărişuri. Perioada propice de lansare este ianuarie - martie, în seri liniştite, fără vânt. 
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Cercetări biometrice în ecosisteme de pădure reprezentative din 

punct de vedere ecologic şi economic. Cercetări privind estimarea şi 
prognoza producţiei şi productivităţii arboretelor de molid vătămate de 
cervide 

Biometrics researches in representative ecosystems of point view ecological and 
economic. Researches on estimation and prognosis of production and productivity of spruce 
stands affected by games 

 

 

 Ing. Radu Vlad 
 

 
Obiectivul urmărit prin stabilirea pierderilor cantitative şi calitative de masă lemnoasă 

în  arboretele de molid afectate de cervide este acela de a stabili influenţa frecvenţei 
vătămărilor şi a vârstei rănilor, corelat cu structura arboretelor, asupra producţiei de masă 
lemnoasă a acestora. Din  aceste   considerente, s-au urmărit următoarele elemente :  

• modificarea diametrului central al suprafeţei de bază (dcg) funcţie de frecvenţa 
vătămărilor şi vârsta rănilor (ce determină o anumită înălţime a putregaiului) pentru 
arborete  din clasele II, III şi IV de vârstă. Pentru a evidenţia modificarea diametrului 
central al suprafeţei de bază s-au utilizat următoarele diferenţe: 

∆d1=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 

• sortimentarea primară; distribuţia lemnului de foc, funcţie de procentul de vătămare şi 
vârsta rănilor, specifică claselor II, III şi IV de vârstă. 
În tabelul 1 se prezintă datele de identificare specifice u.a. studiate, în vederea 

determinării pierderilor cantitative şi calitative de masă lemnoasă în arboretele de molid 
afectate de cervide. 
 
Tabelul 1. Elemente de identificare ale arboretelor luate în studiu pentru determinarea pierderilor 
cantitative şi calitative de masă lemnoasă (O.s. Tomnatic, U.P. I Demacuşa) 
 

Procent de 
vătămare (Mo)  

u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Vârsta 
(ani) 

Cl. de 
prod. 

 
T.S. 

 
T.P. 

Vârsta 
rănilor 
(ani) Nr.arb. Volum 

Compoziţia 
pe 

volum 
Clasa a II-a de vârstă 

3 A 58,3 35 2 2333 1111 14 65 69 9MO1(BR,FA) 
8 B 24,5 30 2 3333 1311 10 52 60 8MO1BR1FA 
10C 25,3 30 2 3333 1311 8 67 60 8MO1BR1FA 
11C 38,5 25 2 3333 1311 15 84 92 8MO2FA 
12D 10,5 35 1 3333 1311 12 88 82 9MO1FA 
13A 46,6 30 2 3333 1311 9 99 99 9MO1FA 
13B   2,8 35 2 3333 1311 9 44 41 9MO1(BR,FA) 
50B 35,6 30 2 3333 1311 26 34 36 10MO 
55C 32,5 30 1 3333 1311 12 86 86 10MO 
67J  1,3 40 2 3333 1311 7 22 21 10MO 
71A 81,6 35 2 3333 1411 10 38 39 9MO1FA 
76D 11,9 30 2 2333 1111 12 65 69 10MO 
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81C 24,4 30 2 2333 1111 9 13 25 10MO 
83B 36,7 35 2 2333 1111 12 28 26 8MO2FA 
104
A 

17,0 35 2 3333 1311 7 59 47 8MO2FA 

Clasa a III-a de vârstă 
11A 12,4 55 1 3333 1311 21 72 67 8MO1BR1FA 
53A 13,4 55 1 3333 1311 21 44 44 9MO1FA 
54A 18,1 55 2 3333 1311 16 70 59 8MO1BR1FA 
55A 21,4 50 1 3333 1311 20 71 64 8MO1FA1BR 
56A 45,3 60 1 3333 1311 19 79 75 9MO1FA 
57A 49,1 60 1 3333 1311 18 72 64 10MO 
58A 8,5 60 1 3333 1311 20 31 29 9MO1FA 
58C 13,0 60 1 3333 1311 26 52 48 9MO1FA 
81A 16,6 55 2 3333 1311 10 15 12 9MO1FA 
104
B 

15,4 55 1 3333 1311 19 58 54 9MO1FA 

104
D 

7,0 55 2 3333 1311 20 23 25 10MO 

Clasa a IV-a de vârstă 
2H 10,8 70 2 2333 1111 14 44 32 8MO1BR1FA 
3C 9,5 75 2 2333 1111 19 8 7 9MO1(BR,FA) 
3 H 13,8 80 2 2333 1111 19 18 14 8MO1BR1FA 

10 D 8,0 65 1 3333 1111 17 23 18 7MO2BR1FA 
42A 27,4 65 1 3333 1211 20 41 36 9MO1(BR,FA) 
42B 44,8 65 1 3333 1311 21 40 34 8MO1BR1FA 
42E 3,8 65 2 3333 1311 19 62 50 9MO1FA 
51C 17,3 65 1 3333 1311 30 49 43 9MO1(BR,FA) 
54D 34,5 65 1 3333 1211 23 39 31 10MO 
59E 19,9 75 1 3333 1211 19 31 23 8MO1BR1FA 
65D 4,9 65 1 3333 1311 18 45 41 7MO2BR1FA 
66B 8,8 65 1 3333 1311 11 20 14 8MO1BR1FA 
68C 29,6 70 2 3333 1311 14 32 27 10MO 
66 D 55,9 80 2 3333 1411 12 38 32 8MO1BR1FA 
69 36,1 70 2 3333 1311 17 17 15 8MO1BR1FA 
102
C 

2,3 65 1 3333 1111 13 57 56 10MO 

105
B 

4,8 65 1 3333 1311 17 38 34 7MO2BR1FA 

 
În figura nr. 1 se prezintă succesiunea fazelor şi operaţiilor (de teren şi de birou) în 

vederea stabilirii diminuării procentuale a diametrului central al suprafeţei de bază, în arborete 
de molid vătămate de cervide. Proporţia ce o ocupă lemnul cu putregai din volumul total al 
arboretelor de  molid, este diferită, funcţie de procentul de vătămare, vârsta rănilor şi este 
specifică fiecărei clase de vârstă.  
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Fig 1.  Succesiunea fazelor şi operaţiilor (de tern şi de birou) în vederea stabilirii diminuării 
procentuale a diametrului central al suprafeţei de bază, în arborete de molid vătămate de 
cervide 
 
În figura nr. 2 se prezintă succesiunea fazelor şi operaţiilor (de teren şi de birou) în 

vederea calculului volumului lemnului cu putregai (%) şi a lemnului de foc (%) în arborete de 
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molid vătămate de cervide., iar în figura 3 succesiunea fazelor şi operaţiilor (de teren şi de 
birou) în vederea calculului diminuării procentuale a sortimentelor dimensionale. 
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Fig. 2. Succesiunea fazelor şi operaţiilor (de teren  şi de birou) în vederea calculului pentru volumul              

lemnului cu putregai (%)şi a lemnului de foc (%)în arborete de molid vătămate de cervide 
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Fig. 3. Succesiunea fazelor şi operaţiilor (de tern şi de birou) în vederea calculului diminuării 

procentuale a sortimentelor dimensionale 
 
În tabelul 2 se prezintă calculul regresiei multiple dintre procentul de vătămare pe 

număr de arbori (%Vn), vârsta rănilor(VR), vârsta arboretelor(V),  ∆d2  şi procentul lemnului 
cu putregai (%Lf), iar tabelul 3 prezintă valoarea experimentală şi valoarea teoretică a testului 
t pentru coeficienţii de regresie, în vederea stabilirii semnificaţiei acestora.  
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Tabelul 2. Calculul regresiei multiple dintre procentul de vătămare pe număr de arbori (%Vn) , vârsta 
rănilor(VR), vârsta arboretelor(V),  ∆d2  şi procentul lemnului cu putregai (%Lf) 

 
SUMMARY OUTPUT      

Regression Statistics      
Multiple R 0.96773358      
R Square 0.93650828      
Adjusted R Square 0.93015911      
Standard Error 3.04784066      
Observations 45      
       
ANOVA       

 df SS MS F 
experim. 

Significance F F teoretic 
(F0.01) 

Regression 4 5480.737803 1370.18 147.501 2.236E-23 3.83 
Residual 40 371.573308 9.28933    
Total 44 5852.311111     

       
 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95.0% Upper 95.0% 

Intercept 12.1075189 2.335663468 5.18376 6.6E-06 7.38696884 16.828069 
vârsta arboretului -0.1991488 0.041855695 -4.758 2.6E-05 -0.28374227 -0.1145553 
% vătămare 0.35043699 0.035480091 9.877 2.8E-12 0.27872908 0.4221449 
vârsta rănii -0.402818 0.135752775 -2.967 0.76821 -0.31464829 0.2340847 
Dd2 1.73183261 0.938466049 1.84539 0.07239 -0.16487726 3.6285425 
 
 Expresia ce reprezintă ecuaţia de regresie multiplă şi reprezintă procentul lemnului cu 
putregai funcţie de caracteristicile factoriale prezentate în tabelul 12 este următoarea : 

 
%Lf = 1.732 * ∆∆∆∆d2 + 0.350 * %Vn - 0.199 * V - 0.403 * VR + 12.107 

 
   Tabelul 3. Examinarea semnificaţiei coeficienţilor de regresie din ecuaţiile multiple liniare 

   (pentru f  = 39 grade de libertate) 
 

Coefi- Eroarea t teoretic Caracteristici 
factoriale cienţi standard 

t 
experimental 10% 5% 1% Semnificaţia 

%Vn ; VR ; ∆∆∆∆d2  şi  %Lf 
Termenul liber 12,107 2,336 5,184 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta 
arboretelor 

0,199 0,042 4,758 1,684 2,021 2,704 *** 

% vătămare 0,350 0,035 9,877 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta rănii 0,403 0,136 1,963 1,684 2,021 2,704 **           
∆ d2 1,732 0,983 1,845 1,684 2,021 2,704 * 

%Vn; VR  şi %Lf 
Termenul liber 11,317 2,362 4,790 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta 
arboretelor 

-0,218 0,041 -5,235 1,684 2,021 2,704 *** 

% vătămare 0,400 0,023 17,048 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta rănii 0,097 0,116 1,825 1,684 2,021 2,704 **           

   Notă: *** = foarte semnificativ 
  **  = distinct semnificativ 
       *   = semnificativ 
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 După cum se observă din tabelul 3, termenul liber al regresiei multiple, vârsta 
arboretelor,  procentul de vătămare pe număr de arbori au o influenţă foarte semnificativă 
asupra procentului lemnului cu putregai pentru cazurile luate în considerare, în timp ce ∆ d2 
influenţează doar semnificativ. 
 
Tabelul 4. Calculul regresiei multiple dintre procentul de vătămare pe număr de arbori (%Vn) , vârsta 

rănilor(VR), vârsta arboretelor(V),  ∆d2  şi procentul lemnului cu putregai (%Lf) 
 

SUMMARY OUTPUT      
Regression Statistics      

Multiple R 0.96773358      
R Square 0.93650828      
Adjusted R Square 0.93015911      
Standard Error 3.04784066      
Observations 45      
ANOVA       

 df SS MS F 
experim. 

Significance F F teoretic 
(F0.01) 

Regression 4 5480.737803 1370.18 147.501 2.236E-23 3.83 
Residual 40 371.573308 9.28933    
Total 44 5852.311111     

       
 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95.0% Upper 95.0% 

Intercept 12.1075189 2.335663468 5.18376 6.6E-06 7.38696884 16.828069 
vârsta arboretului -0.1991488 0.041855695 -4.758 2.6E-05 -0.28374227 -0.1145553 
% vătămare 0.035480091 9.877 2.8E-12 0.27872908 0.4221449 
vârsta rănii 

0.35043699 
-0.402818 0.135752775 -2.967 0.76821 -0.31464829 0.2340847 

Dd2 1.73183261 0.938466049 1.84539 0.07239 -0.16487726 3.6285425 
 
 Expresia ce reprezintă ecuaţia de regresie multiplă şi reprezintă procentul lemnului cu 
putregai funcţie de caracteristicile factoriale prezentate în tabelul 4 este următoarea : 
 

%Lf =  0.4* %Vn - 0.218 * V +0.097 * VR + 11.317 
 

Tabelul 5. Examinarea semnificaţiei coeficienţilor de regresie din ecuaţiile multiple liniare 
 (pentru f  = 39 grade de libertate) 

 
Coefi- Eroarea t  t teoretic Caracteristici 

factoriale cienţi standard experimental 10% 5% 1% 
Semnificaţia 

%Vn ; VR ; ∆∆∆∆d2  şi  %Lf 
Termenul liber 12,107 2,336 5,184 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta arboretelor 0,199 0,042 4,758 1,684 2,021 2,704 *** 
% vătămare 0,350 0,035 9,877 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta rănii 0,403 0,136 1,963 1,684 2,021 2,704 **           
∆ d2 1,732 0,983 1,845 1,684 2,021 2,704 * 

%Vn; VR  şi %Lf 
Termenul liber 11,317 2,362 4,790 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta arboretelor -0,218 0,041 -5,235 1,684 2,021 2,704 *** 
% vătămare 0,400 0,023 17,048 1,684 2,021 2,704 *** 
Vârsta rănii 0,097 0,116 1,825 1,684 2,021 2,704 **           

Notă: *** = foarte semnificativ, **  = distinct semnificativ, *   = semnificativ. 
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După cum se observă din tabelul 5, termenul liber al regresiei multiple, vârsta 
arboretelor,  procentul de vătămare pe număr de arbori au o influenţă foarte semnificativă 
asupra procentului lemnului cu putregai pentru cazurile luate în considerare, în timp ce vârsta 
rănilor influenţează distinct semnificativ, iar ∆d2 influenţează doar semnificativ. 
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Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză şi avertizare a 
combaterii  dăunătorilor fructificaţiei laricelui din rezervaţiile de seminţe 

Researches on new methods of tracing out, prognosis warning and pest control of larix 
fructification, in seed reservation 

 

Ing. Valentina Olenici 
 
 
Insectele dăunătoare fructificaţiei laricelui se întâlnesc aproape pretutindeni acolo 

unde apare această esenţă şi intensitatea atacului lor atinge valori maxime în plantaje, acolo 
unde datorită condiţiilor staţionale şi structurii genetice a plantajelor, există în fiecare an cel 
puţin un număr minim de conuri, aşa încât nivelul populaţiilor de insecte se poate menţine la 
un nivel ridicate dacă nu se aplică măsuri de combatere a lor. 

 
1.  Lucrări efectuate.  In cadrul acestei faze s-au efectuat următoarele lucrări:  
- procurarea literaturii de specialitate şi documentare din aceasta; 
- observaţii fenologice privind înflorirea şi fructificarea laricelui în suprafeţele 

experimentale; 
  - recoltarea săptămînală a cîte 50 de conuri în curs de dezvoltare, pentru studierea 
corelaţiiilor dintre dezvoltarea conurilor şi infestarea lor de către insecte, precum şi pentru 
precizarea corelaţiilor dintre dezvoltarea conurilor şi a insectelor, pe de o parte, şi cumularea 
de temperaturi pozitive peste +5oC, pe de altă parte; 
   - analizarea la lupa binocular a conurilor, prin desfacerea solz cu solz, şi înregistrarea 
pe specii a ouălor şi a larvelor găsite;  
   - efectuarea unor analize privind variaţia compoziţiei chimice a conurilor în raport cu 
stadiul de dezvoltare a lor; 
  - urmărirea dezvoltării insectelor în cutiile de creşteri, în vederea trierii la timp a 
pupelor de R. perangustana, pentru trimiterea la Institutul de Chimie din Cluj-Napoca, 
precum şi pentru a studia corelaţia dintre dezvoltarea insectelor şi sumele de temperaturi 
cumulate;  
   - procurarea nadelor feromonale şi a curselor de la I. Ch. Cluj-Napoca, amplasarea 
lor în teren şi recoltarea săptămînală a materialului biologic capturat; 
   - identificarea materialului biologic capturat la curse; 
   - recoltarea periodică de conuri de larice şi punerea lor la creşteri pentru obţinerea de 
pupe de R. perangustana în primăvara anului 1998; 
   - preluarea datelor meteorologice şi prelucrarea lor după algoritmul Morris & Bennett 
(1967); 
   - prelucrarea datelor ştiinţifice şi redactarea referatului ştiinţific. 

 
2. Rezultate şi concluzii 
Principalele rezultate obţinute în cadrul acestei faze se prezintă în figurile 1-5 şi 

tabelele 1-2. 
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Fig. 2. Dinamica creşterii “in situ” a conurilor de larice la Hemeiuşi-Bacău în 1996.  
(Br - bractei; Br-Sc - bractei-solzi; Sc-Br -solzi-bractei; Sc - solzi). 
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Fig. 3. Variaţia conţinutului de apă în conurile de larice la Hemeiuşi-Bacău în 1996 
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Fig. 4. Variaţia conţinutului de celuloză şi lignină în conurile de larice de la Hemeiuşi-Bacău în 1996 
 

Br Br-Sc Sc-Br Sc 



Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 30

Tabelul 1 
Sume de temperaturi (baza +50 C) la care s-au produs principalele fenofaze  

  ale laricelui şi ale dăunătorilor 
Specia Fenofaza Hemeiuşi-Bacău 

Ziua nr.   Sum. Temp. 
Păltinoasa* 

Ziua nr.  Sum. Temp. 
Larix 
decidua 

• Deschiderea mugurilor floriferi 
• Polenizare 
• Apariţia dintre bractei a solzilor fertili 
• Incheierea creşterii conurilor 

110 
113-115 

(123)-130 
≈155 

42 
56-73 

(167)-255 
603 

 
≈117 
≈135 
163- 
(170) 

 
84 

≈258 
584- 
(650) 

Resseliella 
skuhravyo-
rum 

• Inceputul ovipoziţiei 
• Inceputul eclozării larvelor 
 

130 
137 

255 
356 

≈135 
142 

258 
344 

Strobilomyia 
melania + 
infrequens 

• Inceputul ovipoziţiei 
• Inceputul eclozării larvelor 
 

130 
144 

255 
463 

 
142 

 
344 

Retinia 
perangusta-
na 

• Inceputul ovipoziţiei 
• Inceputul eclozării larvelor 
 

 
? - 151 

 
? - 550 

? - 170 ? - 650 

NOTA: * Pentru Păltinoasa s-au luat în considerare datele de la staţia meteorologică Cîmpulung Moldovenesc. 
  

 
Tabelul 2 

Situaţia capturării fluturilor la cursele feromonale (Hemeiuşi-Bacău, 1996) 
 

Varianta Nr. repetiţii Suma Media Varianţa 
V1 4 2 0.5 0.33 
V2 4 10 2.5 4.33 
V5 4 7 1.75 2.25 
V6 4 5 1.25 0.91 
V7 4 124 31.0 230.67 

Martor 4 12 3.0 4.67 
 

 

ANOVA
Sursa de variatie SS df MS F P-value F crit

Intre grupe 2857,833 5 571,5667 14,10308 1,08E-05 2,77285
In cadrul grupelor 729,5 18 40,52778

Total 3587,333 23  
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  Fig. 5. Variaţia capturilor de Retinia perangustana la cursele feromonale şi a sumelor de  
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                   temperaturi cumulate în perioada efectuării experimentului. (Hemeiuşi-Bacău, 1997) 
 
Concluziile la care s-a ajuns pe baza cercetărilor efectuate sînt: 
1)  După ritmul de creştere a conurilor se pot distinge patru faze de creştere (I - faza 

umflării mugurilor floriferi; II - faza creşterii rapide a conurilor; III - faza creşterii lente a 
conurilor; IV - faza lignificării conurilor şi maturizării seminţelor), iar în funcţie de aspectul 
conului după deschiderea mugurelui florifer femel se disting patru stadii de dezvoltare (Br -
bractei; Br-Sc - bractei-solzi; Sc-Br - solzi-bractei; Sc - solzi);  

2)  Creşterea şi dezvoltarea conurilor este însoţită de o permanentă schimbare a lor şi 
din punct de vedere fizico-chimic. Conţinutul de apă scade, iar conţinutul de fibre 
nedigerabile (celuloză şi lignină) creşte foarte rapid odată cu încheierea creşterii conurilor. 

3)  Schimbările fizico-chimice menţionate, corelate cu existenţa unui anumit tip de 
aparat bucal explică o anumită succesiune a dăunătorilor în conuri, succesiune care are ca 
efect o exploatare într-un grad mai ridicat a acestei surse de hrană în condiţiile unei 
concurenţe interspecifice neglijabile; 

4)  In ambele suprafeţe experimentale succesiunea infestării conurilor de către insecte 
a fost: Resseliella skuhravyorum, Strobilomyia spp., Retinia perangustana şi Dioryctria 
abietella, o succesiune ce diferă de cea menţionată pentru arboretele naturale de larice din 
Alpi şi care conduce la concluzia că R. skuhravyorum de la noi ar putea fi o rasă ecologică sau 
o subspecie a celei semnalate în zona Alpilor. 

5)  Succesiunea infestării conurilor de către insecte este strîns corelată cu dezvoltarea 
conurilor, indiferent de zonă, astfel încît indicatorii fenologici pot fi folosiţi cu succes pentru 
stabilirea perioadelor în care au loc anumite fenofaze ale dăunătorilor; 

6)  Producerea fenofazelor speciei-gazdă, cît şi ale dăunătorilor asociaţi este 
guvernată în mare măsură de temperatură, fapt ce permite folosirea sumelor de temperaturi 
(cumulate peste +5oC) pentru prevederea perioadelor de producere a diferitelor fenofaze 
indiferent de zonă; 

7)   Amestecul E9 -12Ac + Z9 -12OH în raport de 1:1 şi doza de 1mg/nadă are efect 
atractant asupra masculilor de R. perangustana; 

8)  In 1997 durata zborului de Retinia perangustana a fost de cca. 3 săptămîni; 
9)  Primii fluturi de Retinia perangustana apar la cca. 200 grade-zile şi ovipoziţia 

începe - cel puţin la altitudini joase - odată cu celelalte specii, respectiv cînd conurile trec în 
stadiul de bractei-solzi.  

Dintre concluziile prezentate, cele de la numerele 2, 4, 7, 8 şi 9 au caracter de 
noutate. 
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Cercetări privind diminuarea producţiei şi calităţii seminţelor 
datorită insectelor specifice fructificaţiei, în arboretele de brad afectate de 
uscare anormală din judeţul Suceava  

Researches on reduction of seeds production caused by abnormal fructification insects, 
in fir stands affected by abnormal declineares of Suceava department 

 

Ing Valentina Olenici 
 
 
 
Lucrări efectuate: 

 In conformitate cu obiectivele temei s-au efectuat următoarele lucrări: 
- identificarea a 13 arborete de brad (sau cu brad în compoziţie) din cuprinsul a patru ocoale 
silvice (Marginea, Solca, Gura Humorului şi Mălini) afectate în grade diferite de fenomenul 
de uscare anormală (tabelul 1).  
- alegerea unor arbori din diferite clase de vătămare, doborîrea lor şi culegerea conurilor.  
- recoltarea tuturor seminţelor căzute pe sol după diseminare, în sondaje de cîte 1m2; 
- analizarea conurilor sub lupa binocular, prin desfacere solz cu solz şi secţionarea tuturor 
seminţelor din con, înregistrîndu-se mărimea conurilor, numărul de solzi sterili (la bază şi la 
vîrf), numărul de solzi fertili, numărul de ouă şi de larve pentru fiecare specie şi numărul de 
seminţe vătămate de fiecare specie. In acest mod s-au anlizat cca. 30.000 de seminţe. Fiind o 
lucrare mare consumatoare de timp, analizele de conuri încă nu s-au încheiat, astfel încît 
rezultatele prezentate sînt preliminare; 
- analizarea prin secţionare a 5.000 seminţe recoltate de pe sol, în vederea stabilirii ponderii 
seminţelor sănătoase, a celor seci şi a celor vătămate de insecte şi de alţi factori; 
- cîntărirea a 111 probe de seminţe în vederea stabilirii masei a 1000 de seminţe; 
- pelucrarea datelor şi redactarea referatului ştiinţific parţial. 

 
 
Rezultate şi concluzii 
 

 Principalele rezultate obţinute în cadrul temei se prezintă în tabelele 1-15 şi în fig. 1-3. 
Pe baza cercetărilor s-a ajuns la următoarele concluzii: 
a.  - Debilitarea arborilor de brad sub acţiunea factorilor provoacă fenomenul de uscare 

anormală se reflectă într-o uşoară diminuare a mărimii conurilor şi respectiv a numărului 
potenţial de seminţe; 

b.  - In condiţiile unei fructificaţii abundente, numărul de conuri/arbore nu a fost influenţat în 
mod evident de starea de debilitare a arborilor; 

c.  - Producţia de sămînţă la unitatea de suprafaţă a fost evident mai mică în arboretele de brad 
puternic rărite ca urmare a fenomenului de uscare anormală; 

d.  - Masa a 1000 de seminţe variază în raport cu gradul de debilitare a arboretelor, de la valori 
corespunzătoarei clasei I de calitate, în arboretele neafectate sau numai slab afectate de 
debilitare, pînă la valori corespunzătoare clasei a III-a de calitate, în arboretele puternic 
afectate; 

e.  - Principalii dăunători întîlniţi în suprafeţele de studiu au fost: Resseliella piceae (Diptera: 
Cecidomyiidae), Earomyia impossibile (Diptera: Lonchaeidae), Barbara herrichiana 
(Lepidoptera: Tortricidae) şi Megastigmus suspectus (Hymenoptera: Torymidae); 

f.  - Deşi fructificaţia a fost abundentă, proporţia conurilor infestate a fost relativ mare (pînă 
la cca. 92 %), mai ales în cazul dăunătorului Resseliella piceae care este specia dominantă; 
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g.  - In cadrul aceluiaşi arboret, se pare că există o preferinţă a insectelor conofage şi 
seminifage (cu excepţia lui Megastigmus) pentru conurile din arborii neafectaţi de 
fenomenul de debilitare sau mai puţin afectaţi; 

h.  - In arboretele debilitate nu numai că se înregistrează o producţie mai redusă de sămînţă, 
dar şi proporţia seminţelor sănătoase este mai redusă; 

i.  - Scăderea ponderii seminţelor sănătoase se datorează pe de o parte creşterii numărului de 
seminţe seci, dar şi acţiunii distructive a insectelor încă înainte de dezarticularea conurilor 
şi de împrăştiere a seminţelor; 

j.  - In condiţiile unei fructificaţii abundente, ponderea seminţelor vătămate a ajuns pînă la 
cca. 20%; 

k.  - In arboretele mai puternic afectate de fenomenul de uscare, ponderea seminţelor atacate 
de insecte este sensibil mai mare decît în arboretele slab afectate, dar acest lucru s-ar putea 
datora mai degrabă răririi arboretului şi nu debilitării în sine a arborilor. 

 După cunoştinţele noastre, cel puţin concluziile marcate cu literele “d”, “g” şi “k” au 
caracter de noutate. 
 

Tabelul 1 
Variaţia parametrilor morfometrici şi de productivitate a conurilor de brad în funcţie clasa de 

vătămare a arborelui de către fenomenul de uscare anormală a bradului. Ocolul silvic Solca, U.P. I, 
u.a. 57 B, 24.07.1997 

 
Arb. 
nr. 

Clasa 
de 

vătă-
mare 

Nr. 
conur

i 
anali-
zate 

Lungime  

( x ± SD) 
(mm) 

Diametru 

( x ± SD) 
(mm) 

Nr. solzi sterili 
     bază               vîrf 

 ( x ± SD)        ( x ± SD) 

Nr. solzi fertili 

( x ± SD) 

1 III 11 124.4 ± 15.1 36.5 ± 1.8 23.8 ± 4.8 26.9 ± 4.2 108.2 ± 11.9 
2 III-IV 11 106.8 ± 12.9 33.2 ± 3.4 29.0 ± 7.4 30.4 ± 5.1 116.5 ± 11.0 
3 I-(II) 10 122.5 ± 12.1 31.5 ± 1.5 26.6 ± 4.2 31.4 ± 3.7 126.9 ± 15.2 
4 I 11 100.9 ± 10.1 39.4 ± 1.9 18.0 ± 2.8 19.8 ± 2.5 93.5 ± 10.4 
5 0 12 131.2 ± 17.2 39.8 ± 2.2 22.0 ± 5.1 24.8 ± 4.6 126.1 ±  9.5 
6 II 10 134.6  ± 10.5 34.5 ± 2.2    23.3 ± 5.6 23.2  ± 2.4 122.5 ± 8.8 
7 I-II 12 132.5 ± 13.6 39.4 ± 3.3 24.2 ± 5.2   24.6 ± 4.0 112.8 ± 11.1 
8 0 13 144.6 ± 13.5 42.8 ± 2.2 22.3 ± 3.7 21.8 ± 4.2 123.9 ± 13.9 

 
Tabelul 2 

Variaţia parametrilor morfometrici şi de productivitate a conurilor de brad în funcţie clasa de 
vătămare a arborelui de către fenomenul de uscare anormală a bradului. Ocolul silvic Marginea, U.P. I, 
u.a. 10 A, 24.07.1997 

 
Arb. 
nr. 

Clasa 
de 

vătă-
mare 

Nr. 
conur

i 
anali-
zate 

Lungime  

( x ± SD) 
(mm) 

Diametru 

( x ± SD) 
(mm) 

Nr. solzi sterili 
     bază               vîrf 

 ( x ± SD)        ( x ± SD) 

Nr. solzi fertili 

( x ± SD) 

2 III 6 144.3 ± 21.6 34 ± 3.0 28.5 ± 5.1 23.3 ± 4.0 134.7 ± 19.4 
5 II 6 113.2 ± 7.8 33.5 ± 1.6 26.2 ± 4.7 21.8 ± 12.2 112.0 ± 15.4 
6 II 10 146.5 ± 10.7 35.7 ± 2.6 23.5 ± 3.3 21.7 ± 4.2 123.3 ± 15.2 
7 II-III 9 147.9 ± 22.5 38.7 ± 3.0 30.6 ± 7.9 23.7 ± 5.2 137.9 ± 19.8 

 
 In cazul conurilor de la Ocolul silvic Solca, se remarcă o uşoară tendinţă de reducere a 
lungimii conurilor pe măsură ce starea de sănătate a arborilor devine tot mai precară (fig. 1).  
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Fig. 1.  Variaţia lungimii medii a conurilor în funcţie de clasa de vătămare în care se situează    

arborele. O. s. Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997. 
 

y = -0,0157x2 + 4,3352x - 176,87
R2 = 0,5083

0

20

40

60

80

100

120

140

90 100 110 120 130 140 150
Lungimea medie a conului (mm)

N
r. 

m
ed

iu
 s

ol
zi

/c
on

 
Fig. 2. Variaţia numărului mediu de solzi fertili/con în funcţie de lungimea medie a conurilor. O. s. 

Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997. 
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 Fig. 3. Variaţia numărului mediu de solzi fertili/con în funcţie de clasa de vătămare a arborilor. O. 

s. Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997. 
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Tabelul 3 
Variaţia numărului mediu de seminţe pe unitatea de suprafaţă şi a greutăţii seminţelor  

în funcţie de clasa de vătămare a arboretului. Octombrie-noiembrie 1997. 
 

Suprafaţa 
experimentală 

Clasa de 
vătămare 

Compozi-ţie Consis- 
tenţă1 

Vîrsta 
(ani) 

Masa a 1000 sem. 
( x ± SD)2 

Nr. seminţe/m2 
( x ± SD)2 

Solca, I, 68 0 6Mo3Br1Dt 0.9 25 64.3 ± 2.3a 13.3 ± 9.5a 
Solca, I, 80D I 10Br 0.8 85 56.1 ± 4.1b 487.2 ± 85.5b 
Solca, I, 99A II-III 8Br1Mo1Dt 0.8 85 56.1 ± 3.9b 312.0 ± 70.7c 
Marginea, III, 160B 0-I 9Br1Mo 0.8 75 64.1 ± 5.0a 247.4 ± 89.8a 
Marginea, III, 197A I-(II) 10Br 0.8 85 54.9 ± 4.1b 241.3 ± 27.0a 
Marginea, I, 10A II-III 10Br 0,8 90 51.2 ± 1.2c 448.0 ± 73.3b 
G. Humor., V, 2A I 10Br 0.8 110 58.9 ± 3.3a 353.0 ± 74.6a 
G. Humor., V, 23A II-III 7Br2Fa1Ca 0.6 130 52.5 ± 1.3b 128.2 ± 46.0b 
G. Humor., V, 19A II-III 6Br3Fa1Ca 0.6 120 51.9 ± 1.6b 30.5 ± 23.5c 
Mălini, III, 14 (0)-I 10Br 0.8 115 57.3 ± 3.5a 277.0 ±  12.4a 
Mălini, I, 4C II-III 10Br 0.7 110 51.7 ± 2.6b 237.4 ± 43.2a 
Mălini, I, 2A III 9Br1Fa 0.7 110 48.6 ± 1.8c 157.4 ± 42.2b 

Notă: 1) Toate unităţile amenajistice, cu excepţia suprafeţelor: Solca, I, 68, Marginea 160B şi 197A, au consistenţa reală cu cel puţin 0,1 mai 
mică decît cea din amenajament.  
2) Pentru fiecare ocol silvic în parte, mediile urmate de aceeaşi literă nu diferă semnificativ (P = 0,05, testul ANOVA). 

 
Tabelul 4 

Procentul de conuri infestate de dăunătorii cono- şi seminifagi în funcţie de clasa de vătămare a arborilor din 
care s-au recoltat. Ocolul silvic Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997 

 
Arb. 
Nr. 

Clasa de 
vătămare 

Nr. conuri 
analizate 

% conuri atacate de: 
     Resseliella           Earomyia                Barbara            Megastigmus 

1 III 11 45.5 9.1 36.4 45.5 
2 III-IV 11 36.4 9.1 18.2 18.2 
3 I-(II) 10 0.0 10.0 10.0 60.0 
4 I 11 54.5 0.0 54.5 18.2 
5 0 12 41.7 25.0 41.7 0.0 
6 II 10 60.0 50.0 10.0 40.0 
7 I-II 12 91.7 25.0 16.6 8.3 
8 0 13 84.6 30.8 53.8 0.0 

 
Tabelul 5 

Procentul de conuri infestate de dăunătorii cono- şi seminifagi în funcţie de clasa de vătămare a 
arborilor din care s-au recoltat. Ocolul silvic Marginea, U.P. I, u.a. 10 A, 24.07.1997 

 
Arb. 
nr. 

Clasa de 
vătă-mare 

Nr. conuri 
anali-zate 

% conuri atacate de: 
   Resseliella          Earomyia              Barbara            Megastigmus 

2 III 6 16.7 0.0 16.7 0.0 
5 II 6 33.3 16.7 16.7 50.0 
6 II 10 70.0 30.0 40.0 30.0 
7 II-III 9 55.5 0.0 33.3 0.0 

 
Tabelul 6 

Densitatea infestării conurilor cu dăunători cono- şi seminifagi în funcţie de clasa de vătămare a 
arborilor din care s-au recoltat. Ocolul silvic Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997 

 
Arb. 
Nr. 

Clasa de 
vătămare 

Nr. ( x ± SD) larve/con: 
                   Resseliella                        Earomyia            Barbara           Megastigmus 
   în sămînţă        între solzi 

1 III 0.2 ± 0.4 1.5 ± 2.5 0.1 ± 0.3 0.5 ± 0.8 1.6 ± 2.2 
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2 III-IV 1.3 ± 2.3 0.0 0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.3 0.2 ± 0.4 
3 I-(II) 0.0 0.0 0.5 ± 1.6 0.0 1.2 ± 1.8 
4 I 1.4a ± 3.0 6.4 ± 14.8 0.0 0.4 ± 0.7 0.4 ± 0.8 
5 0 3.7 ± 12.4 1.4 ± 3.2 1.4 ± 3.1 0.6 ± 0.8 0.0 
6 II 6.8 ± 10.9 0.0 5.3 ± 11.4 0.0 1.1 ± 1.9 
7 I-II 13.0 ± 21.5 6.4 ± 10.4 0.4 ± 0.9 0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.3 
8 0 16.0 ± 18.6 0.9 ± 1.9 3.7 ± 8.3 0.6 ± 0.9 0.0 

Notă: a) S-a eliminat din calcule o valoare “dubioasă”, respectiv valoarea de 372 larve/con ce diferă foarte mult de toate celelalte. 
 
 

Tabelul 7 
Densitatea infestării conurilor cu dăunători cono- şi seminifagi în funcţie de clasa de vătămare a 

arborilor din care s-au recoltat. Ocolul silvic Marginea, U.P. I, u.a. 10 A, 24.07.1997 
 

Arb. 
Nr. 

Clasa de 
vătămare 

Nr. ( x ± SD) larve/con: 
                   Resseliella                            Earomyia             Barbara        Megastigmus 
   în sămînţă        între solzi 

2 III 0.0 4.3 ± 10.6 0.0 0.0 0.0 
5 II 0.7 ± 1.0 0.0 0.2 ± 0.4 0.2 ± 0.4 0.8 ± 1.2 
6 II 9.8 ± 29.6 25.8 ± 41.1 1.0a ± 1,9 0.3 ± 0.7 0.3 ±0.5 
7 II-III 0.6 ± 1.1 5.7 ± 9.7 0.0 0.4 ± 0.7 0.0 

Notă: a) S-a eliminat din calcule o valoare “dubioasă”, respectiv valoarea de 51ouă + 7 larve/con ce diferă foarte mult de toate celelalte. 
 

Tabelul 8 
Numărul mediu de seminţe seci şi a celor vătămate de dăunătorii cono- şi seminifagi în funcţie de clasa 

de vătămare a arborilor din care s-au recoltat conurile. Ocolul silvic Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997 
 

Arb. 
Nr. 

Clasa 
de 

vătă-
mare 

Nr. mediu 
seminţe/ 

con 

Nr. mediu 
seminţe 
seci/con 

Nr. mediu ( x ± SD) seminţe vătămate de: 
  Resseliella        Earomyia            Barbara       Megastigmus 

1 III 216.4 ± 23.8 15.6 ± 6.8 0.2 ± 0.4 0.1 ± 0.3 11.5 ± 17.8 15.6 ± 6.8 
2 III-IV 233.1 ± 22.1 73.8 ± 27.5 1.0 ± 1.8 0.1 ± 0.3 2.3 ± 7.2 0.2 ± 0.4 
3 I-(II) 253.8 ± 30.2 15.9 ± 4.0 0.0 0.5 ± 1.6 0.6 ± 1.9 1.2 ± 1.8 
4 I 186.9 ± 20.8 13.3 ± 3.9 5.3 ± 15.6 0.1 ±0.3 11.8 ± 12.3 0.4 ± 0.8 
5 0 252.1 ± 19.6 15.2 ± 9.3 1.8 ± 6.0 1.4 ± 3.1 14.0 ± 16.5 0.0 
6 II 245.0 ± 17.4 18.5 ± 11.3 4.2 ± 6.7 5.3 ± 11.4 0.4 ± 1.3 1.1 ± 1.9 
7 I-II 225.6 ± 22.2 7.6 ± 4.1 4.6 ± 6.5 0.4 ± 0.9 0.3 ± 0.8 0.1 ± 0.3 
8 0 247.8 ± 27.8 12.5 ± 4.3 8.2 ± 9.3 3.7 ± 8.3 11.6 ± 12.8 0.0 

 
Tabelul 9 

Numărul mediu de seminţe seci şi a celor vătămate de dăunătorii cono- şi seminifagi în funcţie de clasa 
de vătămare a arborilor din care s-au recoltat conurile. Ocolul silvic Marginea, U.P. I, u.a. 10 A, 24.07.1997 
 

Arb. 
nr. 

Clasa 
de 

vătă-
mare 

Nr. mediu 
seminţe/ 

con 

Nr. mediu 
seminţe 
seci/con 

% conuri atacate de: 
   Resseliella      Earomyia            Barbara       Megastigmus 

2 III 269.2 ± 38.8 30.7 ± 7.5 0.0 0.0 2.5 ± 6.1 0.0 
5 II 225.4 ± 30.7 11.8 ± 12.7 0.7 ± 1.0 0.2 ± 0.4 5.0 ± 12.2 0.8 ± 1.2 
6 II 246.6 ± 30.5 21.3 ± 16.7 2.1 ± 4.9 0.9 ± 1.9 8.7 ± 13.9 0.3 ± 0.5 
7 II-III 275.8 ± 19.8 4.0 ± 5.9 0.6 ± 1.1 0.0 7.6 ± 16.1 0.2 ± 0.7 



Tabelul 10 
Procentul diferitelor categorii seminţe în funcţie de clasa de vătămare a arborilor din care  s-au recoltat 

conurile. Ocolul silvic Solca, U.P. I, u.a. 57 B, 24.07.1997 
 

Arb. nr. Clasa 
de 

vătă-
mare 

Nr. 
semin
ţe 

anali 
zate 

% 
seminţe 
sănătoa-

se 

% 
semin
ţe  

seci 

 
% seminţe vătămate de: 

 
Resseliella   Earomyia    Barbara     Megastig-     Total 
                                                             mus          insecte 

1 III 2380 86.6 7.2 <0.1 <0.1 5.3 0.8 6.2 
2 III-IV 2564 66.8 31.7 0.4 <0.1 1.0 <0.1 1.5 
3 I-(II) 2538 92.8 6.3 0.0 0.2 0.2 0.5 0.9 
4 I 2056 83.5 7.1 2.8 0.1 6.3 0.2 9.4 
5 0 2784 86.0 6.5 0.8 0.6 6.0 0.0 7.4 
6 II 2450 88.0 7.6 1.7 2.2 0.2 0.4 4.5 
7 I-II 2708 94.2 3.4 2.0 0.2 0.1 <0.1 2.4 
8 0 3222 85.5 5.0 3.3 1.5 1.7 0.0 9.5 

TOTAL - 20702 85.5 9.2 1.5 0.6 3.0 0.2 5.3 
 

 
Tabelul 11 

Procentul diferitelor categorii seminţe în funcţie de clasa de vătămare a arborilor din care s-au recoltat 
conurile. Ocolul silvic Marginea, U.P. I, u.a. 10 A, 24.07.1997 

 
Arb. nr. Clasa 

de 
vătă-
mare 

Nr. 
semin
ţe 

anali 
zate 

% 
seminţe 
sănătoa-

se 

% 
semin
ţe  

seci 

 
% seminţe vătămate de: 

 
Resseliella   Earomyia    Barbara     Megastig-     Total 
                                                             mus         insecte 

2 III 1616 87.7 11.4 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 
5 II 1354 91.8 5.2 0.3 <0.1 2.2 0.4 3.0 
6 II 2466 86.5 8.6 0.9 0.4 3.5 0.1 4.9 
7 II-III 2482 95.5 1.5 0.2 0.0 2.7 0.1 3.0 

TOTAL - 7918 90.5 6.4 0.4 0.1 2.5 0.1 3.1 
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Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă şi 

nutriţia speciilor de arbori în principalele ecosisteme forestiere 
The dynamics of atmospheric mineral deposition and trees nutrition, in the main 

forestry ecosystems 
 

 

Dr. ing. Ion Barbu 
 

 
 
Tema se încadrează în programul de cercetare 11 - Monitoring Forestier din 

Programul Naţional pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară. Tema reprezintă un 
segment dintr-un program complex de cercetare în ecosistemele forestiere europene 
(Monitoring forestier nivel II) care are ca obiectiv principal determinarea influenţelor 
antropice (poluarea) asupra funcţionării ecosistemelor forestiere. 

 
Scopul cercetărilor este de a stabili dinamica „intrărilor” în ecosistemele forestiere 

prin intermediul apelor din precipitaţii care spală atmosfera şi antrenează pe organele externe 
ale arborilor şi pe sol o serie de ioni minerali al căror rol fiziologic nu este încă bine precizat. 
Tema reprezintă o noutate pentru cercetarea ştiinţifică din ţara noastră, iar pe plan european şi 
mondial o continuare şi o reluare a unor cercetări efectuate în studii pilot care au fundamentat 
abordarea unitară a evaluărilor depunerilor atmosferice de ioni poluanţi. Anterior, în cadrul 
temelor de cercetare vizând cauzele declinului pădurilor s-au mai făcut încercări de evaluare 
pe baza unor sondaje periodice ale încărcărilor cu ioni poluanţi ai precipitaţiilor fără a se 
desfăşura însă cercetări în dinamică precum cele ce se prezintă în continuare. 

Rezultatele care se obţin în cadrul acestei teme vor permite înţelegerea mai profundă a 
funcţionării ecosistemelor forestiere şi fundamentarea pe baze moderne a gestionării pădurilor 
în zonele afectate de poluare cronică. La nivel european, rezultatele care se vor obţine după 
cel puţin 5 ani de cercetări continue vor permite delimitarea unor zone evident afectate de 
poluare. 

Sub raport ştiinţific rezultatele preconizate a fi obţinute vor permite pentru fiecare 
zonă şi ecosistem forestier reprezentativ: 
- identificarea fluxurilor de ioni minerali în teren liber şi sub coroanele arborilor 
- stabilirea ecuaţiilor de bilanţ al ionilor pătrunşi în ecosistemul forestier; 
- calcularea (evaluarea) ratelor periodice de intrare a ionilor din atmosferă în ecosistemele 
forestiere comparativ cu terenul liber; 
- determinarea variaţiilor sezoniere ale acumulărilor de ioni din precipitaţiile medii ale 
încărcărilor cu ioni minerali ai apelor gravitaţionale din sol. Suprafeţele experimentale în care    
s-au făcut măsurători sistematice pentru determinarea ionilor minerali sunt prezentate în 
tabelul 1. 
 
Tabelul 1. Localizarea suprafeţelor experimentale pentru determinarea depunerilor atmosferice în 

România  
 

Nr. 
supraf. 

Numele supraf. 
experimentale Longitudine Latitudine Altitudine 

(m) Tip de vegetaţie 

1. Solca - brad 25.50.42 47.44.03  520 Brădet de prod. superioară, 
afectat de uscare anormală 

2. Solca - molid 25.50.48 47.44.22   510 Plantaţie de molid şi brad 
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3. Deia 25.34.02 47.32.43   790 Amestec de molid şi brad 
4. Rarău 25.32.21 47.28.34 1100 Amestec de răşinoase cu fag 
5. Fundata 25.16.11 45.25.59 1461 Făget de mare altitudine pe 

calcare 
6. Mihăieşti 24.59.33 45.01.47   573 Şleau de deal 
7. Ştefăneşti 26.10.00 44.31.00     90 Şleau de câmpie 

 
Aspecte cercetate 
- fluxul depunerilor minerale din atmosferă şi circuitul acestora în ecosistemul 

forestier; 
- dinamica sezonieră şi anuală a depunerilor în funcţie de structura şi parametrii de 

stare ai pădurii; 
- influenţa parametrilor structurali ai arboretelor asupra „intrărilor” de ioni minerali 

din atmosferă; 
- diferenţierea zonală a „intrărilor” şi corelarea acestora cu nivelul poluării generale 

sau locale; 
- influenţa parametrilor meteo-climatici asupra cantităţii şi calităţii depunerilor 

minerale din atmosferă; 
- determinarea ratelor de acumulare în sol a ionilor minerali din atmosferă.  
Metodele de cercetare au fost adoptate în raport cu obiectivele urmărite. Pentru 

determinarea cantitativă şi calitativă a precipitaţiilor au fost amplasaţi în fiecare suprafaţă 
experimentală câte 2 captatori de precipitaţii în teren liber şi câte 6 captatori sub 
coronamentul pădurii. 

Captatorii s-au instalat liniar, randomizat la o distanţă variabilă de 5-10 m între ei în 
funcţie de densitatea arboretului. Distanţa medie dintre captatorii în teren liber şi bateriile de 
captatori sub masiv este de circa 200 m. Frecvenţa recoltării probelor a fost de o săptămână, 
însă în anumite perioade nu s-a putut respecta riguros acest interval, menţionându-se exact 
perioada. De menţionat că în toate suprafeţele experimentale s-au folosit acelaşi tip de 
captatori instalaţi la 1-1,2 rn de la suprafaţa solului. Probele recoltate se analizează în acelaşi 
laborator, de aceeaşi echipă de chimişti, după acelaşi metode. Laboratorul a adoptat metodele 
şi tehnicile cele mai bune în condiţiile reale existente (aparatură, reactivi, costuri etc.). 

În 1995, 1996 şi 1997 laboratorul a participat la 4 exerciţii de intercalibrare interne cu 
laboratorul APM Suceava, APM Bacău şi IPEG Câmpulung Moldovenesc şi la 4 exerciţii 
internaţionale de intercalibrare coordonate de AQUACON-Med Bas Project (Italia). 
Rezultatele obţinute se consideră mulţumitoare şi garantează în mare măsură precizia şi 
acurateţea determinărilor. 

Probele nu suferă tratamente pe durata conservării până la analiză. În laborator se 
analizează numai ioni sau elemente dizolvate în apa din precipitaţii pe baza manualului 
elaborat de NILU: EMEP/CCC-Report 1/95 "Manual for sampling and chemical Analysis" - 
recomandat de ICP - Forest şi FIMCI. Laboratorul este dotat cu echipament clasic de analize, 
nedispunând de echipamente moderne tip IC-lon Chromatrography sau PEM Plasma Emision 
Spectrometry, utilizate curent de laboratoarele din vestul Europei.  

În tabelul 2 se prezintă sintetic parametrii determinaţi în laboratorul staţiunii I.C.A.S. 
Câmpulung Moldovenesc şi echipamentele folosite. 

 
        Tabelul 2. Parametri determinaţi în laboratorul Staţiunii I.C.A.S. Câmpulung  

Moldovenesc şi echipamente folosite 
Parametrul U.M. Aparatura din dotare Limita de detecţie 

pH μS/cm pH-metru 0,01 
Conductivitatea mg/l conductometru-

JENWAY 
0,10 
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K mg/l Flanfolometru 0,30 
Ca mg/l Flanfolometru 1,00 
Mg mg/l AAS 0,10 
Na mg/l AAS 0,10 
N-NH4 mg/l SPEC 0,04 
Cl mg/l SPEC 0,10 
N-NO3 mg/l SPEC 0,03 
S-SO4 mg/l SPEC 0,05 

Alcalinitate μE/l TIT-POT 2,00 
 
Asigurarea controlului calităţii analizelor se realizează prin următoarele mijloace: 

calibrarea regulată a senzorilor şi aparatelor, stabilirea unor materiale standard şi reactivi 
chimic puri, trasarea curbelor de compensare, utilizarea unor metode de analiză şi control 
standardizate, interpetarea analizelor pentru 10-15 % din probe. 
 

Rezultate obţinute 
 

Cercetări asupra intercepţiei precipitaţiilor în coronamentul pădurii 
Datele de bază pentru stabilirea intercepţiei în coronament a precipitaţiilor au fost 

recoltate în perioada aprilie 1996-august 1997 pentru suprafeţele experimentale Solca, Rarău 
şi Deia şi ianuarie-august 1997 pentru suprafeţele experimentale Fundata, Mihăieşti şi 
Stefăneşti. Au fost instalaţi captatori jgheab, cu suprafaţa de recepţie 100x10 cm = 0,1 m2 în 
teren liber şi sub coronament la o distanţă care nu influenţează semnificativ cantitatea de 
precipitaţii în teren liber. Din ianuarie 1997, în toate suprafeţele experimentale s-au instalat 
suplimentar şi captatori cilindrici cu suprafaţa de 0,0085 m2.  Acesta reprezintă un 
sistem de eşantionaj redundant care sperăm că va contribui la controlul datelor globale şi la 
mai corecta estimare a intrărilor de ioni minerali în ecosistem. 

Caracteristicile arboretelor în care s-au făcut măsurători sunt prezentate în tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Caracteristici ale arboretelor în care s-au instalat suprafeţele experimentale 
 
Denumirea 
suprafeţei 
experimentale 

Specia 
dominantă 

Vârsta 
(ani) 

Înălţimea 
dominantă (m) 

Altitudinea 
(m) 

Indicele de 
desime 

Solca 1 (brad) 10 Br     100 29 520 0,37 
Solca 2 (molid) 8Mo 2Br 35 23 510 1,00 
Rarău 7Mo 2Br 1 Fa 70 33 1100 0,80 
Deia 6Br 4Mo 70 33 790 0,80 
Fundata 10Fa 60 18 1461 0,95 
Mihăieşti 8Go 2Fa 60 20 573 0,80 
Ştefăneşti 4St 4Te 2Fr 40 16 90 0,80 

 
Arboretele sunt repartizate în nordul Carpaţilor Orientali (Solca, Rarău şi Deia) în 

Carpaţii Meridionali (Fundata), Subcarpaţii Meridionali (Mihăieşti) şi Câmpia Română. 
(Stefăneşti). 

Având în vedere variabilitatea desimii coroanelor, pentru a surprinde o valoare medie 
a intercepţiei s-au amplasat un număr mediu de 6 captatori jgheab şi 6-8 captatori cilindrici în 
fiecare arboret. Valorile cu care vom opera reprezintă media măsurătorilor făcute cu fiecare 
tip de captator. Zăpada s-a măsurat cu ajutorul unor cilindri calibraţi. Numărul de sondaje a 
fost diferit (5-25), în funcţie de grosimea stratului de zăpadă şi gradul de spulberare, 
calculându-se o valoare medie pentru fiecare recoltare. În tabelul 4 au fost calculate 
intercepţiile medii anuale şi proporţia de precipitaţii ajunse la sol. 
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  Tabelul 4. Intercepţia precipitaţiilor în suprafeţele experimentale Solca, Rarău şi 
                    Deia în perioada aprilie 1996 - august 1997 (păduri de răşinoase) 

 
Suprafaţa 

experimentală Specia Intercepţia (%) Precipitaţii ajunse la sol 
(% din teren liber) 

Solca 1 Brad 13 87 
Solca 2 Molid 18 82 
Rarău Mo+Br 24 76 
Deia Br+Mo 25 75 

 
Pentru suprafeţele experimentale Fundata, Mihăieşti şi Stefăneşti, instalate în păduri 

de foioase, intercepţiile au fost calculate separat pentru perioada de repaus vegetativ (ianuarie-
aprilie) şi pentru sezonul de vegetaţie (mai-august). În tabelul 5 au fost calculate intercepţiile 
medii anuale şi proporţia de ajunse la sol pe sezoane. 
      
Tabelul 5. Intercepţia precipitaţiilor în suprafeţele experimentale Fundata, Mihăieşti şi Stefăneşti 

(păduri de foioase) în perioada ianuarie - august 1997  
 

Intercepţia (%) Precipitaţii ajunse la sol (%) din teren liber Suprafaţa 
experimentală 

Specia 
repaus veg. sezon de veg. repaus veg. sezon de veg. 

Fundata Fa 14 30,5 86 69,5 
Mihăieşti Go 14 19,0 86 81,0 
Ştefăneşti St, Te, Fr 14 37,0 86 63,0 

 
Comparaţie intre rezultatele obţinute in suprafeţele experimentale Solca, Rarău şi Deia 
În reprezentările grafice se prezintă comparativ dinamica parametrilor măsuraţi în cele 

trei suprafeţe experimentale (pH, conductivitate, K+, Na+, Ca2+, N-NH4
+, CI-, N-N03

2-) în 
teren liber şi sub coroanele arborilor. Prin intermediul mediilor glisante pe 3-5 perioade s-a 
încercat atenuarea variaţiilor prea mari ale valorilor periodice. S-a încercat calculul unor curbe 
polinomiale care ar putea pune în evidenţă trendul, dar în această etapă rezultatele conduc la 
coeficienţi de corelaţie prea mici. 

 
Câteva concluzii preliminare ar fi: 
- pH-ul: are valori minime în suprafaţa Solca. Valorile pH sunt de regulă mai mici în 

terenul liber decât sub coronament şi mai mari pe profilul solului decât în teren liber, probabil 
datorită ionilor bazici din sol. 

- conductivitatea: are valori de regulă mai mari sub coronament decât în teren liber cu 
excepţîa SE Rarău, iar pe profilul solului în medie de 2-6 ori mai mare decât sub coronament. 

- K: în teren liber şi sub coronament ionul K+ are valori mult mai mari decât Ca şi 1 
Mg. Sub coronament K are valori de 4 ori mai mari decât în teren liber la Solca, de 7 ori la 
Deia şi de 2 ori la Rarău. 

- Mg: în precipitaţii concentraţiile de Mg sunt reduse în toate suprafeţele. Valorile 
maxime au fost măsurate sub coronamentul arborilor de brad (Solca 1). Pe profilul solului se 
constată în toate suprafeţele o tendinţă de creştere de 7-10 ori faţă de valorile sub coronament. 

- Na: acest ion înregistrează valori mari în sol. In SE Rarău cantitatea măsurată sub 
coronament a fost mai mică decât în teren liber. 

- N-NH4: în precipitaţii s-au înregistrat concentraţii comparabile în cele 3 suprafeţe 
(0,85 mg/L). Sub coronament valorile măsurate au fost de 3 ori mai mari la Solca şi Deia. Pe 
profilul solului, concentraţia N-NH4 a fost numai la Solca - 10 cm - mai mare decât sub 
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coronament, scăzând la adâncimea de 20 cm. La celelalte suprafeţe, valoarea amoniului este 
mai redusă şi se apreciază o pierdere redusă prin drenaj. 

- CI: în suprafeţele experimentale Solca şi Deia, concentraţia ionului CI- este mai mare 
sub coronament decât în teren liber. Pe profilul solului în toate se constată o uşoară creştere. 

- N-NO3: nitraţii sunt ioni mobili şi migrează prin intermediul apei de precipitaţii sau 
asociaţi unor cationi. Concentraţiile măsurate au fost, în general, reduse, cu excepţia profilului 
de sol din Rarău unde s-au înregistrat valori de 8-16 ori mai mari la 10 şi, respectiv 20 cm. 

- S-SO4: nu se semnalează diferenţe semnificative ale concentraţiei medii a SO4 în 
precipitaţiile în teren liber din cele trei suprafeţe. Sub coronament, în general, concentraţia 
este, în medie, de 2 ori mai mare, iar pe profilul solului, la adâncimea de 10 cm, concentraţia 
este de 6 ori mai mare la Solca şi de 4 ori la Deia. La 20 cm adâncime, concentraţia se 
menţine aceeaşi la Solca, dar creşte la Deia şi Rarău. 
 

Comparaţie între rezultatele obţinute in suprafeţele experimentale din sudul ţării 
(Fundata, Mihăieşti şi Stefăneşti) 
În tabelul 6 s-au sintetizat şi se prezintă comparativ cantitatea de ioni intrate în 

ecosistem (kg/ha), estimate pentru toate cele trei suprafeţe experimentale în perioada ianuarie-
august 1997. 
 
Tabelul 6. Comparaţie între cantităţile de ioni (kg/ha) măsurate în suprafeţele experimentale Fundata,   

Mihăieşti şi Stefăneşti în perioada ianuarie-august 1997 
 
Supr. 
experim. 

P 
(mm) 

pH Cond. 
(μS/cm) 

K Ca Mg Na N-NH4 Cl N-NO3 S-SO4 

Fundata 
(teren liber) 593 5,89 40,6 2,0 25,9 0,60 1,9 4,6 2,3 1,10 9,9 

Fundata 
(sub coron.) 460 6,00 40,7 4,9 17,4 0,80 1,7 3,6 2,2 0,90 7,9 

Mihăieşti 
(teren liber) 560 5,90 34,3 4,4 13,4 0,60 2,0 7,8 3,7 1,74 11,6 

Mihăieşti 
(sub coron.) 443 5,72 59,9 20,3 10,9 1,40 2,3 10,8 3,8 1,00 15,1 

Ştefăneşti 
(teren liber) 491 5,77 39,4 2,3 16,4 0,75 1,5 4,8 7,3 4,60 9,9 

Ştefăneşti 
(sub coron.) 358 6,30 62,6 16,7 11,4 1,90 2,2 7,6 4,7 3,20 6,9 

 
Se constată că pentru ionii K, Mg şi Na cantităţile sub coronament sunt mai mari decât 

cele din teren liber, iar pentru ionii CI, N-N03 şi S-S04 (excepţie Mihăieşti) sunt mai mici 
decât valorile măsurate în teren liber. Această situaţie pune în evidenţă, pe de o parte, că 
depunerile uscate sunt reduse (anul 1997 a fost excesiv de ploios în toate suprafeţele, iar 
perioadele secetoase în care se înregistrează de regulă depuneri uscate au fost scurte), iar pe 
de altă parte arată că o parte din ioni sunt probabil absorbiţi prin frunze. 

Perioada de 8 luni pentru care se face analiza este mult prea scurtă pentru a se putea 
formula concluzii asigurate. În general, în literatura de specialitate se apreciavă că există 
variaţii foarte mari de la un an la altul şi de la o staţie de măsurare la alta (Brechtel, H.M., 
1989; Boyle, G.M. ş.a., 1997, Ulrich, E., 1995), iar concluzii se pot desprinde numai după 
minimum 3-4 ani de măsurători continue. 
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Concluzii 
După trei ani de cercetare din care un an şi jumătate au fost consacraţi testărilor în 

teren şi laborator, pentru stabilirea metodelor celor mai adecvate de lucru şi un an şi jumătate 
măsurătorilor continue se poate aprecia că s-a acumulat un  volum important de date care au 
fost prezentate succint în referatul de faţă şi în referatele ştiinţifice parţiale din anii 1995, 
1996 şi 1997. S-au prelevat periodic (1-2 săptămâni), măsurat şi analizat chimic pentru fiecare 
ecosistem circa 1000 probe de ape de precipitaţii din teren liber, de sub coronament şi de la 
două (patru) nivele pe profilul solului în 7 ecosisteme forestiere reprezentative pentru pădurile 
României.  Datele obţinute şi prelucrate din patru strate ale ecosistemelor vor putea fi 
 coroborate cu rezultatele investigaţiilor asupra solurilor, a stării de sănătate a 
pădurilor, pentru analize foliare, auxometrice şi dendrocronologice, care se realizează în 
cadrul altor teme de cercetare I.C.A.S.  Pe baza observaţilor noastre din ultimii doi ani, 
starea de sănătate a arborilor din suprafeţele experimentale este bună (chiar şi în suprafaţa 
Solca 1, în care în perioada 1982-1987 s-au înregistrat uscări anormale intense). Calculele 
intrărilor de ioni în ecosistemele forestiere (kg/ha/an) se încadrează în limitele stabilite în 
literatura de specialitate (mai ales în vestul şi centrul Europei) pentru zonele mijlociu-slab 
poluate. Pentru prima dată în ţara noastră se prezintă evaluări ale depunerilor de ioni minerali 
din atmosferă în ecosistemele forestiere pe baza unor măsurători continue după o metodologie 
clară elaborată în consens cu recomandările programului european de monitoring al 
depunerilor atmosferice (EMEP 1996). 
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PARTlCIPĂRI LA MANIFESTĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC 
(MEETINGS) 
 

 
A. Manifestări internaţionale  

 
1. Cenuşă, R. - La structure et le functionnement des ecosystemes naturels des forets 
melangees de resineux et de hetre. Programul internaţional "Techniques. Savoirs ei savoir - 



Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului 44

faire du bois de lutherie et de construction", Câmpulung Moldovenesc, 12-25 noiembrie, 
1997. 

B. Manifestări interne 
 
1. Barbu, I. - Propunere de zonare teritorială a României în raport cu riscul apariţiei 
vătămărilor produse de zăpadă. Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - prezent 
şi perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
2. Barbu, I. - Starea de vegetaţie a culturilor de răşinoase în afara arealului determinată pe 
baza anchetei chestionar. Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - prezent şi 
perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
3. Barbu, I. - Vătămări produse de zăpadă în perioada 1994-1997 în culturile de răşinoase 
instalate în afara arealului. Simpozion: Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - 
prezent şi perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
 
 
 

INTEGRAREA SI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
 INTEGRATION AND EXTENTION OF RESEARCHES RESULTS 
 

 
A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic  
 

Asistenţă tehnică (2400 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la : 
- prognoza populaţiilor de insecte;  
- punerea în valoare a masei lemnoase;  
- monitoring naţional;  
- activităţi cinegetice 

   
B. În cadrul altor unităţi din Regia Naţională a Pădurilor 

 
Asistenţă tehnică (16 ore) pentru lucrări specifice protecţiei pădurilor 
  

     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 vânătoare şi salmonicultură - (ing. Aurel Gână)  
- curs de Protecţia pădurilor - (ing. Aurel Gângă) 

 
D. Studii de impact 

-    Studiul de impact privind realizarea drumului de acces Grinţieşul Mare - Culmea 
Primatarului. (dr. ing. Radu Cenuşă, ing. Radu Vlad); 

- Studiul de impact pentru amplasarea sondei de petrol Geamăna – U.P. IV 
Geamăna, O.s. Tazlău (dr.ing. Ion Barbu); 

- Studiul de impact şi refacerea echilibrului ecologic la sonda de petrol nr. 4732 
Pluton O.s. Pipirig (dr.ing. lon Barbu); 

- Studiul de impact şi refacerea echilibrului ecologic la sonda de petrol nr. 4720 
Cuejdiu, O.s. Tg. Neamţ (dr. ing. Ion Barbu). 
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