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CUVÂNT ÎNAINTE

În calitate de manager al proiectului RESFOR am avut ocazia să vizitez Pădurea Seculară de Fag Humosu din 
județul Iași, nu departe de Suceava. Mi-am dat seama că am ajuns în rezervația naturală când m-a cuprins un 
sentiment de frumusețe în dezordine și sublim. De fapt, începusem plimbarea din pădurea administrată, unde arborii 
sunt rari și se putea vedea ușor printre ei. Încă de la începutul proiectului am aflat, în mod surprinzător, despre 
rolurile multiple ale lemnului mort pentru o diversitate mare a speciilor, o structură forestieră solidă cu o funcționare 
adecvată și o stocare a carbonului pe termen lung, dar atunci când experimentezi acest lucru, explicațiile pline de 
descrieri devin un instrument prețios pentru replicarea beneficiilor, acolo unde lemnul mort lipsește semnificativ. 
Acesta este modul în care văd Ghidul privind „Rolul lemnului mort și soluții inovatoare a celor mai bune 
practici de gestionare a lui” elaborat în cadrul proiectului „Promovarea lemnului mort pentru cresterea 
rezilientei pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina (RESFOR)”. Un astfel de ghid nu a mai fost 
elaborat până acum în România și este extrem de important pentru a crește productivitatea și rezistența pădurilor 
de cultură la efectele schimbărilor climatice, cu beneficii socio-economice prevăzute pentru comunitățile locale din 
zonele rurale, întreprinderi și oameni în general. 

RESFOR este un proiect de cercetare transfrontalieră în domeniul forestier, axat pe lemnul mort, menit să destrame 
mitul conform căruia lemnul mort este ceva ce trebuie îndepărtat, pentru a dovedi o bună gestionare a pădurilor. În 
acest scop au fost efectuate cercetări comparative între pădurile cvasivirgine (in care nu a existat intervenție 
antropică semnificativă să modifice structura și funcționalitatea pădurii) și cele cultivate pentru a evidenția 
rolul lemnului mort în funcționarea sănătoasă a ecosistemelor forestiere și pentru a trasa lecții importante pentru 
gestionarea durabilă a lemnului mort din păduri și pentru beneficiile sale pentru societate. De exemplu, proiectul a 
demonstrat că reziliența la schimbările climatice este mai mare în pădurile naturale datorită structurii mai complexe 
și abundenței mai mari a lemnului mort aflat în clase avansate de descompunere. De asemenea, a fost creată Re-
țeaua de cercetători și experți (NRE), care reprezintă primul exemplu de guvernanță în regiunea transfrontalieră 
dintre România și Ucraina în ceea ce privește problema lemnului mort. Aceasta a reunit părțile cheie interesate din 
domenii complementare legate de gestionarea pădurilor (instituții de cercetare și dezvoltare, administrații de stat 
și private ale pădurilor, administratori de arii protejate, autorități sectoriale și ONG-uri active în domeniul dezvoltării 
locale durabile), prin intermediul unor ateliere de lucru, grupuri de lucru și un spațiu de lucru online, asigurând astfel 
discuții și colaborări interculturale și multidisciplinare privind problema comună a gestionării lemnului mort deficitar. 

Monia Martini

Manager de proiect RESFOR

WWF-România, Filiala Maramureș
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CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID

Acest ghid a fost realizat ținând cont de următoarele părți interesate:

● Instituții de învățământ

● Companii de exploatare a lemnului

● Membri Forest Stewardship Council (FSC®)

● Organisme de certificare

● Administrațiile forestiere publice și private specializate în gestionarea pădurilor

● Administrațiile de arii protejate care activează în domeniul conservării biodiversității, al gestionării AP și al 
dezvoltării durabile a comunităților locale

● Autorități sectoriale specializate în conservarea biodiversității, gestionarea pădurilor/ inspecția și controlul/ 
inspecția de mediu

● ONG-uri care activează în domeniul protecției mediului și al dezvoltării durabile

Acest ghid urmărește creșterea cantității de lemn mort, la nivel de peisaj, în pădurile gospodărite contribuind astfel 
la menținerea unui grad ridicat de biodiversitate și naturalitate a pădurilor.

PARTEA A. REPERE PRIVIND IMPORTANȚA LEMNULUI MORT

A.1. Ce este lemnul mort

Lemnul mort, adică arborii veterani, arborii morți pe picior sau căzuți pe sol, trunchiuri și crengi căzute, este o com-
ponentă critică în structura și funcționarea pădurii, jucând un rol cheie în menținerea productivității acesteia, rege-
nerarea naturală, conservarea biodiversității, creșterea rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă parte prezența 
lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii ecosistemice valoroase comunităților locale și publicului în general. 
Alături de lemnul mort, biomasa în descompunere constituită din resturile de exploatare, îndeplinește un rol crucial 
în menținerea productivității, contribuie la reușita regenerării naturale și dezvoltarea biodiversității.

Lemnul, în general, este materialul structural de bază din care se constituie arborii și arbuștii. Este compus, în 
principal, din țesut mort1 (peste 90% din greutatea totală), dar conține și celule vii.2 „Lemn mort” nu este un termen 
precis, dar este folosit pentru a comunica ideile despre lemn mort într-un mod mai ușor de înțeles. Pentru a fi mai 
exacți, ar trebui să vorbim despre lemnul în descompunere al plantelor lemnoase moarte sau părți din acestea. 
Când vorbim despre lemn mort, nu ne referim la arbori în creștere, vii, ci la exemplare moarte (arbori în picioare sau 
căzuți) sau la părțile lor (tulpini, crăci, rădăcini, etc.). 

Lemnul mort este un indicator care surprinde multe elemente de naturalitate și care devine o referință generală 
pentru pădurile gospodărite sustenabil, din Europa. Dacă într-o pădure există lemn mort în toate stadiile de de-
gradare, atunci este probabil ca aceasta să se regăsească într-un grad de naturalitate ridicat. Există o preocupare 
în rândul administratorilor de păduri, dar și în domeniul cercetării științifice privind monitorizarea lemnului mort din 
păduri pentru a se stabili proporțiile de lemn specific pădurilor primare în vederea gospodăririi sustenabile a pă-
durilor gestionate. Volumul de lemn mort depinde de productivitatea pădurilor, de existența perturbărilor naturale, 
de fazele succesionale și de intervențiile antropice. Tipul de lemn mort și dinamica  descompunerii sunt influențate 
și de modul de apariție a lemnului mort (lovituri de trăsnet, daune provocate de furtuni, secetă, boli etc.). Tipul și 
volumul lemnului mort variază în funcție de diferitele tipuri de păduri și sisteme de gospodărire. Unele tipuri de per-
turbări sunt legate în mod special de particularitățile pădurii (de exemplu, uscarea arborilor în arboretele din afara 
arealului natural, sau doborâturile și rupturile generate de fenomenele meteo extreme în pădurile cu densități mari 
și coeficienți de zveltețe mari, supraunitari). 

1)      A nu se confunda cu lemnul mort
2)      Citat din „The afterlife of a tree” – detalii in bibliografie
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Se poate considera lemn mort și lemnul provenit din părți de arbori (de exemplu, părți putrede de trunchiuri, crengi 
moarte, rădăcini moarte) sau arbori întregi pe picior sau doborâți. Studiile efectuate în pădurile din America de Nord 
arată că lemnul mort precum și resturile lemnoase grosiere, numite Coarse Woody Debris (CWD) poate acoperi 
până la 25% din suprafața solului. Întrucât lemnul arborilor vii, care reprezintă cea mai mare parte din biomasa 
arboretelor forestiere, rezistă la boli, infecții și atacuri de insecte, moartea unui arbore sau a unei părți din arbore 
deschide ușa miliardelor de organisme care așteaptă o astfel de ocazie pentru a explora lemnul mort. Iar astfel de 
oportunități în pădurile naturale pot fi frecvente, în funcție de numărul de arbori disponibili.

Rolul unui arbore mort ca microsistem crește odată cu gradul de degradare al acestuia. Slăbiți de stresul datorat 
concurenței, al vârstei înaintate sau de unele fenomene climatice, arborii devin susceptibili la infecții și infestări de 
către numeroase specii de floră, faună și ciuperci saproxilice afiliate lemnului mort. 

Arborii și arbuștii morți, cioatele, trunchiurile și crengile căzute oferă o multitudine de microhabitate unice într-o pă-
dure. Astfel de microhabitate adaugă o mare diversitate unei păduri: o combinație de forme, specii de lemn și grade 
de descompunere, care permit coexistența multor specii cu preferințe și strategii de viață diverse, pe o suprafață 
relativ mică. Lemnul mort este un sistem foarte dinamic, cu caracteristici în continuă schimbare. Modificările sunt 
rezultatul modificării poziției (de exemplu, căderea arborilor) și al descompunerii progresive a ligninei și celulozei. 
Menținerea biodiversității specifice depinde de o aprovizionare continuă și constantă cu lemn mort, care să echili-
breze rata de mineralizare a solului, de diminuare a cantităților prin consumare și dezagregare completă, sau prin 
fenomene perturbatoare.  Reducerea cantității de CWD poate crește riscul pierderii multor specii asociate cu lemnul 
mort. Aportul la aprovizionarea cu lemn mort este guvernat de două procese de bază: concurența între arbori și 
perturbările. Acestea din urmă includ fenomene de apariție discretă și relativ bruscă, cauzate de factori biotici (de 
exemplu, gândacii de scoarță ai molidului) și/sau abiotici (de exemplu, vântul). Pierderea rezervei de lemn mort este 
guvernată de procese care includ descompunerea lemnului și combustia. 

Cu toate acestea, gestionarea lemnului mort este un concept de conservare relativ nou pentru România și Ucrai-
na, promovat începând cu anii 2000 și care nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci de ani, 
practicienii din România și Ucraina au considerat că lemnul mort este un „inamic al pădurii” și au depus eforturi 
pentru a-l scoate sistematic din păduri prin operațiuni forestiere, în conformitate cu normele și reglementările silvice. 
Acest lucru a dus la dispariția unor specii valoroase din ecosistemele forestiere (de exemplu, ciocănitoarea cu 
spatele alb- Dendrocopos leocotus), ceea ce a contribuit la o dezechilibrare a  ecosistemului și a condus la crește-
rea vulnerabilității în ceea ce privește capacitatea de regenerare naturală a pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, 
rezistența la schimbările climatice. Astfel, toate aceste aspecte au înlesnit apariția unui impact economic negativ. 

Acest ghid, în prima lui parte, își propune să prezinte o trecere în revistă a  stadiului actual al cunoașterii în ceea ce 
privește cantitatea de lemn mort din păduri, în 3 direcții principale:

● Cunoștințe: cercetări disponibile, experimente, bune practici

● Reguli existente (Cadrul legislativ (național, UE etc.); Planuri de gestionare a ariilor protejate; Mecanisme 
voluntare (FSC®, PEFC etc.));

● Provocări actuale în practică legate de lemnul mort (Sănătatea și securitatea la locul de muncă; Controlul 
dăunătorilor; Motive administrative - subvenții, compensații, lemn de foc etc.);

Cu toate acestea, în cadrul acestui proiect, din punct de vederea al dimensiunii, lemnul mort este definit ca  volu-
mul total de lemn pe picior și/sau căzut pe sol, cu un diametru ≥ 7 cm (cu coajă, la capătul subțire) și cu o lungime 
minimă de 1,0 m. 
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Astfel, în activitatea de cercetare a proiectului, au fost luate în considerare doar piesele de lemn cu diametre mai 
mari de 7 cm. Totodată, în categoria lemnului mort este inclus numai materialul suprateran (referință la protocol de 
teren RESFOR).

Într-un sens mai larg, pornind de la etimologia cuvintelor, lemn mort ar putea reprezenta orice fragment de lemn în 
care activitatea fiziologică a încetat. În realitate, însă, acest concept este legat de rolul său în ecosistemul forestier 
și de contribuția acestuia la biodiversitate. Astfel, acest concept este analizat din perspectiva gestionării pădurilor 
și a măsurilor necesare pentru  menținerea funcțiilor pădurii. Deși nerecoltarea resturilor lemnoase (inclusiv arbori 
și părți de arbori) contribuie la creșterea productivității solului, rolul lemnului mort acoperă o gamă mai largă 
de necesități. Astfel acesta contribuie și la construirea de habitate sau adăposturi pentru anumite specii, rolul 
antierozional, stocarea carbonului etc.

Din acest punct de vedere, prezentul ghid își propune realizarea unui set de recomandări practice în ceea ce pri-
vește managementul lemnui mort în activitatea de gospodărirea a pădurilor.

Astfel, recomandările noastre privind managementul lemnului mort vizează mai multe categorii de arborete, într-o 
gamă largă de lucrări, promovând astfel:

- arborii foarte bătrâni ajunși la limita fiziologică sau în stare lâncedă (adică „arbori veterani”);

- arborii vii cu scorburi, goluri, putregai sau părți moarte, prejudiciați;

- arborii vii, muribunzi sau morți considerați speciali din punct de vedere al speciei, formei sau dimensiunilor 

- lemnul rămas după recoltare, pe picior sau la sol, în proces de descompunere, cu diametre mai mari de 73cm și 
lungimi mai mari de 1 m (în această clasă sunt incluse, de asemenea, și trunchiurile putrede).

Trebuie menționat faptul că, resturile de recoltare, ramurile de dimensiuni mici, frunzele și litiera nu sunt considerate 
„lemn mort”, dar totuși se va face referire la importanța lor în procesul de gospodărire silvică. 

3)     Valoare agreata in IFN în unele țări (Elveția, Italia, Germania). A fost convenită pe baza protocolului de teren elaborat în cadrul proiectului RES-
FOR.

A.2. ROLUL LEMNULUI MORT

Lemnul mort nu este un accesoriu opțional, ci o componentă crucială care asigură funcționalitatea ecosistemului 
forestier și care joacă un rol major în ecologia unei păduri sănătoase și rezistente. Astfel acesta îndeplinește o serie 
de funcții, după cum ar fi:

A.2.1. Asigură funcționalitatea ecosistemelor forestiere:

● Menținerea productivității pădurilor prin furnizarea/reciclarea nutrienților, a materiei organice, a umidității și 
a locurilor de regenerare. Unele specii de arbori, în anumite condiții staționale, germinează preferențial pe 
bușteni și trunchiuri pe sol, aflate în faze avansate de descompunere

● Asigurarea de (micro) habitate pentru mii de specii care trăiesc, se hrănesc sau găsesc un loc de refugiu 
adecvat (habitate de hibernare, adăpost pentru amfibieni în perioadele de secetă) sau un habitat de repro-
ducere (de exemplu, cuiburi, vizuini) în cavitățile din lemnul mort și muribund sau pentru speciile acvatice 
care trăiesc în bălțile create de buștenii și crengile căzute.

● Furnizarea unei surse de hrană pentru diverse specii care trăiesc în pădure, cum ar fi insecte, precum și 
pentru ciuperci și bacterii - lemnul reprezintă baza piramidei trofice în ecosistemele forestiere. 

A.2.2. Creșterea serviciilor de mediu:

●  Asigură stabilitatea pădurii, previne eroziunea solului și reglarea apei, în special în cazul furtunilor, al pre-
cipitațiilor abundente și al altor fenomene climatice extreme. 

●  Stocarea carbonului pe termen lung, astfel se atenuează unele dintre efectele schimbărilor climatice
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Reprezentanții tuturor grupelor taxonomice de vertebrate folosesc arborii morți sau produsele acestora ca refugii, 
adăpost sau ascunzători. Pe lângă faptul că folosesc arborii morți ca locuri de cuibărit, adăposturi sau refugii, multe 
specii de păsări își găsesc și hrana aici. Păsări precum ciocanitoarele, pițigoii, ciocârliile și bufnițele prezintă cea 
mai puternică asociere cu arborii morți. Mamiferele folosesc arborii morți ca refugiu și ca zone de hrănire/vânătoare. 
Arborii morți și cu scorburi sunt foarte importanți pentru lilieci, rozătoare și prădători mici.

Mii de specii de nevertebrate (de exemplu, anelide, artropode, miriapode, insecte, moluște) depind de prezența 
lemnului mort în păduri (specii saproxilice). Printre aceste animale se numără specii care trăiesc în și sub scoarță, 
în lemn și în lemnul putred; specii care se hrănesc cu ciuperci din lemnul în descompunere și cu corpurile sporifere 
ale acestora; nevertebrate prădătoare și parazite care trăiesc pe alte organisme care apar în acest mediu; specii 
care se hrănesc cu excrementele altor animale saproxilice; animale necrofage care se hrănesc cu cadavre de 
animale moarte găsite în lemnul mort sau în cavitățile arborilor bătrâni vii; specii care trăiesc în scurgerile de sevă; 
specii care folosesc lemnul mort ca material de construcție pentru cuiburi; nevertebrate care caută refugiu împotriva 
prădătorilor sau a condițiilor meteorologice extreme sau care caută locuri de hibernare. O proporție substanțială din 
speciile saproxilice sunt rare și pe cale de dispariție. Pentru a reduce riscul de dispariție a acestora, este esențială 
prezența continuă și aprovizionarea adecvată cu toate componentele lemnului mort.

Totodată numeroase briofite trăiesc exclusiv în lemnul mort. În cele mai multe păduri, lemnul uscat este un habitat 
cheie și necesar pentru a perpetua diversitatea acestui grup de plante. Creșterea cantității de lemn mort, atât în 
pădurile naturale, cât și în cele gospodărite, duce, de obicei, la o creștere a bogăției de specii de briofite, incluzând 
adesea specii foarte rare și interesante. Deși nu există specii de plante vasculare care să se limiteze la lemnul mort, 
mai multe specii colonizează cu ușurință buștenii în descompunere. Chiar dacă nu are o influență directă asupra 
prezenței sau absenței speciilor de plante vasculare, CWD modifică substanțial structura populației acestor specii 
și afectează procesele de regenerare a acestora. Lipsa lemnului mort poate perturba procesele de regenerare și 
face dificilă regenerarea multor plante, inclusiv a arborilor.

Lemnul mort este un depozit excepțional, foarte bogat în energie și substanțe chimice, acesta fiind indispensabil 
pentru buna funcționare a ecosistemelor forestiere. Energia solară „captată” și fixată de frunze în procesul de fo-
tosinteză este acumulată în compușii organici care alcătuiesc țesuturile lemnului. Aceste substanțe conțin cantități 
mari de carbon provenite din dioxidul de carbon absorbit din atmosferă. Lemnul mort, datorită duratei sale lente de 
descompunere, stabilizează funcția nutritivă a ecosistemelor. Cu o structură poroasă, asemănătoare unui burete, 
lemnul mort din multe păduri este un rezervor foarte încăpător de apă, atât cea furnizată de precipitații și reținută 
apoi, cât și cea produsă în lemnul însuși prin procesele metabolice ale bacteriilor și ciupercilor. Aceasta este o func-
ție foarte importantă în timpul secetelor periodice sau în ecosistemele expuse permanent la condiții aride. 

În pădurile mlăștinoase (de exemplu, mlaștinile cu anin) și în comunitățile ripariene care sunt inundate în mod 
regulat, arborii tineri se dezvoltă cu succes numai pe microsituri ridicate deasupra nivelului apei. Astfel de situri 
se constituie în mod obișnuit pe arbori sau părți de arbori pe sol în diferite faze de descompunere. Arborii tineri 
dezvoltă sisteme radicelare care ulterior ajung la sol și astfel, după descompunerea completă a lemnului care 
a format situl, sunt capabili să trăiască independent în acel mediu dificil. Arborii căzuți, crăcile și alte părți sunt 
capabile să protejeze semințișul și puieții în curs de dezvoltare de mamiferele erbivore (de exemplu, căprioarele). 
Asemenea rețele naturale oferă zone de regenerare în care arborii tineri pot crește rapid deasupra liniei de consum.
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Lemnul mort influențează în mod substanțial condițiile pedologice din zona forestieră. În zonele montane, lemnul 
mort poate reduce potențialul sau intensitatea avalanșelor și a eroziunii solului și facilitează regenerarea arborilor 
după ce au fost doborâți de vânt. Dezrădăcinarea joacă un rol foarte important în ecosistem, creând microforme 
de relief de tip movilă. Acest proces transformă siturile relativ uniforme într-o varietate de microhabitate. Cu toate 
acestea, gestionarea pădurilor fără a ține cont de lemnul mort, duce la pierderea acestor forme și la omogenizarea 
siturilor forestiere. Lemnul mort căzut descompus, amestecat cu solul, formează straturi groase de ectohumus, 
care sunt favorizate de anumite organisme și evitate de celelalte. Arborii morți modifică caracterul cursurilor de apă 
și al râurilor, iar prezența și abundența lor este necesară pentru a menține biodiversitatea râurilor și pârâurilor din 
pădure.

Volumul și calitatea lemnului mort (specie, diametru, grad de descompunere) și perpetuarea „aprovizionării” cu 
acesta, reprezintă un criteriu important în evaluarea eficacității conservării naturii în păduri. Datorită rolului crucial 
al lemnului mort ca o componentă de bază și de neînlocuit a biodiversității forestiere, protecția pâlcurilor de păduri 
virgine/cvasivirgine rămase trebuie considerată ca fiind inseparabilă de eforturile de protecție a lemnului mort și de 
refacere a stocului natural al pădurii.

Importanța lemnului mort este, prin urmare, asociată cu (i) menținerea sănătății și a ciclului de viață al pădurilor, (ii) 
conservarea biodiversității - asigurarea continuității în timp și în cadrul peisajelor forestiere a tuturor elementelor 
lanțului trofic, (iii) creșterea rezilienței ecosistemelor forestiere. 

A.3. STATUTUL LEMNULUI MORT 

A.3.1. Analiza GAP

Gestionarea lemnului mort a fost timp de decenii tributară lipsei de înțelegere a importanței acestuia pentru rezi-
liența ecosistemului forestier. Ca urmare, o serie de mituri au dăinuit în timp: lemnul mort este dușmanul pădurii, 
lemnul mort adăpostește boli pentru ecosistemul forestier, numai pădurile „curate” sunt păduri sănătoase, prezența 
lemnului mort este un semn al pădurilor prost gestionate, numai arborii tineri și viguroși sunt frumoși.

În ciuda faptului că importanța lemnului mort este astăzi recunoscută pe scară largă ca fiind un concept necesar 
pentru conservarea pădurilor (amintit de mediul academic, precum și de dispozițiile legale privind conservarea 
pădurilor și gestionarea ariilor protejate sau ca o cerință constantă impusă de sistemele de certificare credibile de 
gestionare a pădurilor), punerea sa în aplicare adecvată se confruntă încă cu o serie de provocări.

Menționăm doar câteva dintre cele mai relevante provocări comune, identificate de rețeaua NRE4 în zona transfron-
talieră, pe care acest ghid încearcă să le pună în lumină.

- Lipsa de înțelegere a rolului lemnului mort în susținerea funcțiilor ecosistemelor forestiere; acesta este încă un 
concept nou pentru mulți proprietari și administratori de păduri (în principal pentru cei care nu se suprapun peste 
cele protejate sau care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al certificării managementului forestier).

- Nu există o definiție clară și o înțelegere comună a conceptului de „lemn mort” care să permită o implementare 
adecvată și coerentă în practică.

4)     Rețeaua NRE este o rețea de cercetători și experți înființată de proiectul RESFOR pentru a contribui la elaborarea ghidului privind beneficiile 
lemnului mort.
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- Este bine cunoscut faptul că pădurile sunt dinamice, iar structura și compoziția lor se schimbă în mod natural de-a 
lungul timpului. Ca urmare, de-a lungul evoluției unei păduri, apar diverse etape de dezvoltare, etape care sunt 
foarte diferite în ceea ce privește condițiile de viață oferite biodiversității (inclusiv lemnul mort ca microhabitat). Însă 
modelele naturale nu au fost suficient studiate în ceea ce privește volumul, calitatea și distribuția lemnului mort, 
ținând cont de variabilitatea habitatelor și de stadiul de dezvoltare și nici nu s-a realizat o analiză cuprinzătoare a 
diversității speciilor specializate pe lemnul mort din pădurile administrate. În cele mai multe cazuri, sursele prezen-
tate nu iau în considerare dinamica naturală a pădurii, referindu-se în principal doar la stadiul de pădure matură; 
sunt rareori luate în considerare variațiile inerente lemnului mort între diferitele stadii de dezvoltare, care ar putea 
induce ideea că habitatul anumitor specii (lemnul mort ca microhabitat) trebuie menținut permanent într-un anumit 
loc sau chiar peste tot.

- Păstrarea lemnului mort este reglementată pentru gestionarea ariilor protejate, dar nu sunt prevăzute recomandări 
clare și coerente în ceea ce privește distribuția, calitatea și volumul de lemn mort care trebuie păstrat (cu excep-
ția pădurilor strict protejate, unde nu există praguri, dar cantitatea de lemn mort este păstrată în întregime, astfel 
încât nu poate fi periclitată de activitățile antropice). În cazul ariilor protejate care sunt compatibile cu măsurile de 
gestionare activă (de exemplu, siturile Natura 2000), planurile de gestionare a ariilor protejate impun conservarea 
lemnului mort în habitatele forestiere, dar conțin propuneri diferite/incoerente (de exemplu, praguri diferite pentru 
același tip de habitat în situri diferite; parametrii propuși de Autoritatea de planificare sunt adesea în conflict cu 
prevederile deja aprobate ale planurilor de gestionare în vigoare). În plus, nu este clar dacă pragurile (cantitățile) 
propuse pentru diferite specii de interes conservativ prezente în sit sunt complementare (de exemplu, dacă situl 
este desemnat pentru diferite păsări, lilieci și insecte consumatoare de lemn). În plus, în general, pragurile medii nu 
sunt însoțite de intervalul de variație acceptat/permis sau de modul de distribuție (uniform? /grupat?). Ca atare, da-
tele din planurile de gestionare trebuie interpretate cu prudență, deoarece menținerea unui habitat favorabil (pentru 
speciile menționate) pe întreaga suprafață forestieră (deci permanent) contravine dinamicii naturale a pădurilor (și 
implicit a habitatelor speciilor în cauză) și este puțin probabil să poată fi asigurată în pădurile gestionate.
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 -   În ciuda faptului că actuala legislație forestieră permite conservarea lemnului mort, cadrul legal nu oferă 
recomandări clare cu privire la distribuția și cantitățile minime necesare care ar trebui păstrate pentru a menține 
sănătatea și ciclul de viață al pădurii. În ceea ce privește prevederile legislative (norme tehnice pentru tratamente 
de regenerare a pădurilor, cerințe de sănătate și securitate, controlul dăunătorilor) arată o preocupare redusă în 
ceea ce privește conservarea lemnului mort în pădurile administrate. Ca atare, acestea necesită adesea modificări 
pentru a evita extragerea totală și, eventual, pentru a avea un prag minim. În plus, recomandările ar trebui să evite 
propunerea cantități / praguri pe ha (adică pe hectar de pădure) și să ia în considerare mai degrabă o abordare 
integrată și dinamică, la nivel de peisaj. Această abordare trebuie să fie ancorată în realitățile/particularitățile 
modului în care sunt gestionate pădurile (de exemplu, existența „lemnului mort” prezent sub formă de arbori mari, 
cu fenomene de degradare, gestionați cu ciclu lung de producție; sau insule de îmbătrânire prevăzute unde astfel 
de arbori lipsesc), dar și în dinamica naturală a pădurii (existența concentrată, în permanență, chiar dacă în locuri 
diferite, a unor arbori bogați în lemn mort echivalează cu o răspândire inegală - ideea de mozaic schimbător în stare 
de echilibru; acești arbori sunt echivalentul dinamic al unor insule de îmbătrânire).

-  Chiar dacă menținerea lemnului mort în ecosistemele forestiere este impusă de sistemele de certificare a mana-
gementului forestier existente, nu există indicații coerente sau armonizare între diferitele sisteme de certificare sau 
(în cadrul aceluiași sistem de certificare) între standardele naționale. Astfel, în practică, se ajunge la o punere în 
aplicare nearmonizată, din cauza lipsei de recomandări privind cele mai bune practici.

- Regulamentul privind sănătatea și securitatea consideră lemnul mort ca fiind un factor care poate pune în peri-
col siguranța lucrătorilor în timpul activităților de recoltare. Aceste dispoziții nu ar trebui să fie generalizate și sunt 
necesare trimiteri pentru a sublinia faptul că numai arborii periculoși (și nu neapărat tot lemnul mort pe picior) ar 
avea sens să fie tăiați, dar nu și îndepărtați (de exemplu, numai îndepărtarea lemnului mort din jurul arborelui care 
urmează să fie tăiat ar avea sens din motive de sănătate și securitate și nu extragerea/îndepărtarea întregului lemn 
mort din pădure).

- Menținerea lemnului mort în cantități mari devine din ce în ce mai costisitoare (având în vedere și evoluția con-
ceptului) și, prin urmare, puțin aplicabilă în practică fără subvenții sau compensații. Prin urmare, pentru pădurile de 
producție, devine important ca, atunci când se asumă practici de gestionare a lemnului mort, să se țină seama și 
de aspectele sociale/administrative. Transpunerea în practică a modelului natural nu se poate face fără a armoniza 
cerințele privind lemnul mort cu rolul social și economic atribuit pădurii. Ideea de durabilitate înseamnă armonizarea 
celor trei obiective primare - de mediu, sociale și economice. Așadar, găsirea unui echilibru este esențială. În acest 
context (păduri administrate, în care lemnul este extras pentru populație sau în scopuri industriale), viabilitatea eco-
nomică a gestionării pădurilor este un aspect esențial, inclusiv din punct de vedere al obligațiilor legale europene în 
domeniul economic / concurențial.

A.3.2. Rezultatele cercetării

Descrierea arboretelor forestiere în funcție de componentele acestora (structură sau caracteristici biometrice) pre-
zintă atât interes științific, cât și aplicativ. Este cunoscut faptul că fiecare pădure virgină este unică prin propriile 
caracteristici, deoarece acestea sunt diferite de la un arboret la altul. În schimb, scopul pădurilor gospodărite este 
de a obține o productivitate maximă. Cu toate acestea, atât în cazul pădurilor naturale, cât și al celor gestionate, 
obiectivul principal este crearea și menținerea pădurilor cu un nivel ridicat de rezistență și reziliență. 

Rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului RESFOR, au permis identificarea diferențelor și asemănărilor 
dintre pădurile naturale și cele gestionate din regiunea transfrontalieră România-Ucraina. Pentru aceasta, a fost 
creată o rețea de suprafețe de probă circulare amplasate randomizat cu scopul de a surprinde caracteristicile în-
tregului arboret. Prin aplicarea unui protocol de teren unic, au fost inventariate 80 de suprafețe de probă, iar datele 
rezultate au fost utilizate pentru a obține informații referitoare la: diversitatea structurală, cantitatea de lemn mort și, 
de asemenea, cuantificarea nivelului de reziliență a pădurilor.

Rezultatele obținute au demonstrat că nu există diferențe semnificative în ceea ce privește compoziția  arboretelor 
studiate în regiunea transfrontalieră (RO-UA). În pădurile din zona pilot din România, principala specie întâlnită este 
fagul, comparativ cu pădurile din Ucraina, unde coniferele sunt dominante, dar numărul de specii a fost aproape 
același în ambele zone. 

În cea ce privește distribuția arborilor în raportul cu statutul acestora, în ambele zone studiate, arbori vii sunt cei 
mai răspândiți. Un alt element important a fost prezența arborilor morți pe picior. Acești arbori sunt caracteristici 
pădurilor naturale, și oferă și o sursă de hrană și un habitat pentru diferite insecte și mamifere. În pădurile naturale, 
arborii morți pe picior au fost prezenți în toate clasele de descompunere. În pădurile administrate din România, 
cioatele au fost dominante, în comparație cu pădurile din Ucraina, unde o proporție mai mare a fost regăsită în 
categoria arborilor morți pe picior - cu ramuri mai mari de trei centimetri.   
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În ceea ce privește numărul de arbori la hectar, s-au constatat diferențe atât între tipurile de păduri (naturale/
gestionate) cât și între regiuni (RO/UA). Cel mai mare număr de arbori a fost identificat în pădurea naturală din 
Strâmbu Băiuț, iar  în pădurile din Ucraina numărul de arbori a fost mai mare în pădurile administrate. În ambele 
regiuni, volumul arboretului a fost mai mic în pădurile administrate, comparativ cu cele naturale. Astfel, o valoare 
mai mare a volumului și a numărului de arbori au fost constatate în pădurile ucrainene. 

Distribuția diametrului arborilor a fost utilizată pentru a descrie structura pădurii. Distribuțiile rezultate au fost în 
concordanță cu tipul de pădure, cu o singură excepție: pădurea administrată din Strâmbu Băiuț. În acest caz, forma 
distribuției este similară unei păduri naturale, datorită originii acestei păduri (fostă pădure naturală, cu  lucrări de 
regenerare executate în ultimii 30 de ani). În pădurea administrată din Ucraina, distribuția diametrelor este mai 
apropiată de o distribuție normală cu asimetrie pozitivă. 

Diversitatea structurală a fost evaluată cu ajutorul a trei indicatori: indicele de densitate a arboretului (Reineke), 
indicele Gini și indicele de complexitate structurală (B). Valorile indicelui Gini, calculat pe baza diametrului de bază 
(d), au arătat o omogenitate mai redusă în pădurile naturale în comparație cu cele gestionate. În plus, s-a observat 
o eterogenitate mai ridicată în pădurile ucrainene în comparație cu cele românești. Conform indicelui de complexi-
tate, pădurile ucrainene au un grad mai mare de complexitate, în comparație cu cele românești. Valorile indicelui 
de densitate Reineke au sugerat că pădurile naturale au capacitatea de a susține un număr mai mare de arbori, în 
comparație cu cele administrate. Datorită faptului că suprafața necesară de dezvoltare a arborilor este mai mare 
în arboretele din România, iar dimensiunile ale arborilor evidențiază faptul că spațiul necesar pentru dezvoltarea  
acestora este mai redus, stațiunea putând susține un număr redus de indivizi, în comparație cu pădurile ucrainene. 
Această constatare se explică prin faptul că pădurea naturală de la Strâmbu Băiuț se află într-un proces de auto-ră-
rire și destructurare specific tranziției de la faza de dezvoltare terminală spre faza de dezvoltare degradare.

Un alt obiectiv al proiectului a constat în cuantificarea cantității de lemn mort, pe fiecare componentă (lemn mort 
pe picior (SDW) și lemn mort la sol (LDW)). Volume mai mari de lemn mort au fost obținute în pădurile naturale 
comparativ cu cele administrate, datorită intervențiilor  silviculturale care constau în extragerea lemnului mort din 
pădurile administrate. Diferențe mai mari în ceea ce privește volumele de LDW au fost observate în pădurile ro-
mânești (raport 3 la 1 - natural/ gospodărit) decât în cele ucrainene (raport 2 la 1 - natural/gospodărit). În schimb, 
diferențele privind volumele de SDW  au fost mai mari în pădurile ucrainene. În pădurile naturale românești, lemnul 
mort pe picior s-a găsit într-un grad de degradare mai avansat decât lemnul mort culcat. În pădurile administrate 
din Strâmbu Băiuț, LDW este distribuit aproximativ egal în toate clasele de degradare. Aproape tot volumul de 
lemn mort pe picior (SDW) din pădurile ucrainene a fost găsită în primele două clase de degradare, comparativ cu 
volumul de LDW care se află în stadii mai avansate de descompunere. Atât în pădurile românești, cât și în cele 
ucrainene, cantitatea de LDW a fost mai mare decât cea de SDW. 

Volumul mediu de SDW calculat din pădurile administrate din România a fost de 26,16 m3 (aproximativ 5% din bio-
masa totală), iar în pădurile naturale 69,30 m3 (aproximativ 7% din biomasa totală). De asemenea, s-a constatat o 
distribuție inegală a cantității de SDW din toate suprafețele de probă, cu valori care variază de la 0,86 la 113,61 m3 
în pădurile administrate și, respectiv, de la 4,93 la 319 m3 în pădurile naturale. Toți indicatorii statistici ai volumului 
de SDW (medie, minimă și maximă) calculați pentru suprafețele de probă amplasate în Ucraina sunt mai reduse 
comparative cu cele de la Strâmbu Băiuț: 7,7 m3 (cu valori între 1,1 și 19,1 m3) în cele administrate și, respectiv, 
38,3 m3 (cu valori între 1,1 și 158,6 m3) în cele naturale. Datorită unui potențial ridicat de productivitate exprimat prin 
biomasa totală (mai mare în pădurile administrate), procentul de SDW este mai mic în pădurile din Ucraina: sub 1% 
în pădurile administrate și sub 4% în cele naturale. Arborii morți pe picior au fost grupați în trei clase de grosime, 
pentru a evidenția prezența proceselor concurențiale și de eliminare naturală. Categoria arborilor morți de mari 
dimensiuni este compusă din arborii foarte bătrâni care au atins vârsta fiziologică și din cei afectați de evenimente 
perturbatoare (cum ar fi vântul sau atacurile de insecte), iar prezența lemnului mort pe picior în categoria arborilor 
de mici dimensiuni este expresia raporturilor de competiție și a proceselor de eliminare naturală. 
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Arborii-habitat au un rol important în ecosistem, deoarece oferă adăpost și sursă de hrană pentru diferite organisme 
vii și animale. De exemplu, pe arborii mai bătrâni au fost identificate goluri, care sunt folosite ca habitate de cuibărit 
de unele păsări. Aceste păsări contribuie, de asemenea, la serviciile de autoreglare a pădurii. În acest fel, păstrarea 
arborilor habitat este imperativă. În ambele țări, tipul de pădure (gospodărită sau naturală) nu are nicio influență 
asupra prezenței arborilor de habitat.  

Lemnul mort la sol  a fost distribuit inegal, în toate zonele studiate, cu volume variind între 2 și 648 m3. În cazul 
LDW, procentul din biomasa totală este mai mare decât în cazul SDW. Cea mai mare cantitate de LDW a fost regă-
sită în pădurea naturală Strâmbu Băiuț (volumul mediu 255 m3 cc. 25% din biomasa totală), iar cel mai mic volum 
mediu a fost găsit în pădurea administrată din Ucraina. În general, în pădurile românești s-a constatat o cantitate 
mai mare de LDW în comparație cu pădurile ucrainene și, acest volum fiind mai în pădurile naturale  comparativ cu 
cele administrate. În pădurile ucrainene s-au constatat diferențe mici în ceea ce privește proporția LDW (5,7% și, 
respectiv, 7,4% din biomasa totală în pădurile naturale, respectiv administrate). Aceste mici diferențe pot fi explicate 
prin impactul redus al evenimentelor perturbatoare în pădurile naturale și printr-o accesibilitate mai bună în pădurile 
administrate din Ucraina în comparație cu cele din România. Rezultate similare au fost obținute și în alte păduri 
naturale din România sau din Europa (Labusova et al.,2018, Cehia- aproximativ 9%; Hobi et al., 2015-5% SDW; 
Baran et al., 2020, Polonia- 8% SDW, Cenușă et al., 2008, Călimani- România - 15% lemn mort în faza optimă 
târzie Turcu și Stetca, Izvoarele Nerei- România 2006- 5,8 și 11,7% LDW). 

Indicii ecologici calculați pentru speciile erbacee, arbustive și de puieți identificate în cele 80 de suprafețe de probă 
servesc la identificarea legăturilor dintre acestea și cantitatea și calitatea lemnului mort, precum și cu structura 
arboretelor. Valorile celor cinci indici calculați au fost comparate pentru a evidenția diferențele dintre arboretele na-
turale și cele gospodărite în regiunea transfrontalieră (RO-UA). Valorile indicelui de lumină oferă informații despre 
gradul de apropiere al coroanelor arborilor, al straturilor vegetale, arbustive și arborescente din pădurile naturale, 
comparativ cu cele administrate. Indicele temperaturii medii prezintă valori mai mari în pădurile administrate din 
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România și în pădurile naturale din Ucraina. În ceea ce privește indicele de umiditate, valorile sunt similare pentru 
toate arboretele studiate, cu mențiunea că valorile pentru arboretele din Ucraina, în special pentru pădurea admi-
nistrată, sunt mai mari comparativ cu cele din România. Valori similare mai mici pentru pădurile din România în 
comparație cu cele din Ucraina au fost obținute și pentru indicele de aciditate a solului și azotul accesibil din sol. 
Indicele Shannon a fost utilizat pentru a cuantifica diversitatea speciilor. O diversitate mai mare a fost regăsită în 
pădurile administrate datorită intervențiilor silviculturale care creează condiții prielnice (lumină, umiditate) instalării 
unui număr mai mare de specii.

Carotele prelevate din arborii dominanți au arătat că vârsta medie a arboretelor este de 170 de ani în România și de 
120 de ani în Ucraina. Arbori cu vârste impresionante au fost identificați în pădurile naturale, respectiv 334 de ani în 
România și 294 de ani în Ucraina. În pădurile administrate, vârsta medie nu depășește 110 ani în România (cu un 
maxim de 202 ani) și 76 de ani în Ucraina (cu un maxim de 160 de ani). Analiza seriilor de creștere ne-a permis, de 
asemenea, să identificăm un eveniment perturbator major în jurul anului 1850, după care procesele de acumulare 
ale arborilor au avut o intensitatea mai mare. În ultima perioadă curba de creștere prezintă o tendință descendentă, 
deoarece mulți dintre arborii analizați au vârste înaintate, o parte ajungând la limita  fiziologică a longevității. O altă 
posibilă explicație a ratei reduse de acumulare a arborilor din pădurile naturale, este dată de faza dominantă de 
dezvoltare (terminală cu regenerare).În cazul arboretelor gospodărite, modelul de creștere diferă de la o regiune 
la alta. Pădurile ucrainene prezintă un model specific arboretelor regenerate antropic În comparație, în România 
tiparul curbei creșterilor radiale  datorită faptului că arboretul provine dintr-un vechi arboret natural, iar intervențiile 
silvice începute la începutul secolului XX, nu au avut o intensitate puternică. În schimb, ratele de acumulare sunt 
mai mari în pădurile administrate comparativ cu cele din pădurile naturale, în general fiind induse de prezența 
arborilor tineri care prezintă creșteri susținute, dar și de tăierile de regenerare care au un impact pozitiv asupra 
proceselor de bioacumulare, prin mărirea spațiului de dezvoltare. 
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Tipul de distribuție specific unei păduri este cuantificat mult mai elocvent atunci când ne referim la repartiția nu-
mărului de arbori în raport cu vârsta acestora. În majoritatea cazurilor, formele distribuțiilor sunt relativ similare, 
prezentând asimetrii de stânga, în care predomină arborii tineri, iar arborii cu vârste înaintate sunt într-un număr 
mult mai redus, fie pentru că au ajuns la vârsta fiziologică (în cazul pădurilor naturale),  fie au fost extrași în urma 
intervențiilor silviculturale. Reziliența pădurilor a fost cuantificată în raport cu creșterea în suprafața de bază. Rezul-
tatele indică faptul că, indiferent de tipul de gestionare (pădure naturală sau gospodărită), majoritatea arborilor au o 
reziliență ridicată. Analiza multicriterială, a fost utilizată pentru identificarea modului în care componentele rezilienței 
sunt influențate atât de parametrii structurali, cât și  de cantitatea de lemn mort. Astfel, s-a dovedit faptul că, pentru 
arboretele gospodărire, reziliența a fost influențată de gradul de complexitate structurală a acestora, iar în cazul pă-
durilor naturale, pe lângă parametrii structurali, cantitatea de lemn mort prezintă importanță pentru reziliența pădu-
rii. Urmare a acestor rezultate,  păstrarea unei cantități de lemn mort în arboret este imperios necesară, deoarece în 
urma proceselor de degradare a lemnului, se alimentează solul cu substanțe nutritive și, de asemenea lemnul mort 
la sol contribuie la menținerea umidității solului  încetinind procesul de evapotranspiratie. Totodată, s-a demonstrat 
că în arboretele din România, gradul de organizare structurală (exprimat prin indicele Gini) are o influență semni-
ficativă asupra cantității de lemn mort, aspect care nu a putut fi demonstrat în arboretele din Ucraina. Deși a fost 
identificată o legătură între cantitatea de lemn mort și gradul de reziliență, analiza simplă a varianței a indicat faptul 
că rezultatele obținute nu sunt  semnificative din punct de vedere statistic pentru a stabili o cantitate optimă de lemn 
mort care trebuie păstrată în pădure. O altă analiză efectuată în arboretele din zona transfrontalieră RO-UA indică 
o legătură statistică semnificativă în ceea ce privește influența indicelui de complexitate asupra volumului de lemn 
mort, dar indiferent de gradul de complexitate, cea mai mare cantitate de lemn mort a fost inventariată în arboretele 
naturale. În ceea ce privește relația dintre cantitatea de lemn mort și diversitatea specifică, o legătură semnificativă 
din punct de vedere statistic a fost identificată doar pentru pădurile din România. În pădurea naturală, diversitatea 
speciilor este influențată de cantitatea de lemn mort, dar nu se poate observa același lucru în cea administrată. 
Diversitatea specifică este condiționată de mărimea golurilor (dată fie de intensitatea intervențiilor, fie de perturbări) 
și de gradul de organizare, mai degrabă decât de cantitatea de lemn mort.
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PARTEA B. BUNE PRACTICI INOVATIVE CA SOLUȚII DE GESTIONARE

B.1. “Arbori pentru biodiversitate” inclusiv arbori veterani

Recomandări tehnice și administrative:

Concept “arbori pentru biodiversitate”:

- Arborii (vii, pe moarte sau morți) diferiți din punct de vedere al speciei, formei și dimensiunilor care conțin crăci  
uscate, lemn în diferite stadii de descompunere, crăpături, goluri, putregai sau fenomene de uscare, răni de ex-
ploatare; arbori foarte bătrâni care prezintă semne de declin fiziologic (de exemplu, „arbori veterani”, caz particular 
prezentat mai jos);

Arbori veterani:

- arbori foarte bătrâni, cu ramuri mari, care prezintă semne de declin fiziologic care oferă locuri pentru cuibarit si 
odihna (păsări, veverițe și alte specii, împreună cu gândaci de scoarță și prădătorii lor)

- arbori foarte batrâni cu scorburi mari sau cavități pentru cuibarit (Marii prădători ca:  acvila de munte (Aquila chry-
saetos), barza neagră (Ciconia nigra), minunița (Aegolius funereus) sau huhurezul mare (Strix uralensis)

 - arbori foarte bătrâni, în faze terminale, parțial uscați cu lemn mort în care se pot regăsi sirfide, gândaci (Lucanus 
cervus, Cerambyx cerdo) și fungi lignicoli.

 Importanța  arborilor pentru biodiversitate: Creează microhabitate pentru gândacii saproxilici; constituie o sursă 
de dezvoltarea viitoare a lemnului mort pe picior și respectiv doborât; contribuie la diseminarea naturală;  asigură 
locuri pentru cuibăritul păsărilor de dimensiuni mari, locuri de odihnă și vânătoare pentru păsările de pradă, iar în 
cavități, scorburile oferă adăpost pentru diferite specii de animale.

Desemnare: Criterii de selectare a arborilor pentru biodiversitate:

● Arbori mari, cu coroane largi / diferite specii native, cu dimensiuni excepționale, oferind condiții de amplasa-
ment (de obicei peste 80 cm pentru fag, stejar sau brad, dar ar putea depăși 40 cm pentru alte specii precum molid, 
frasin de munte etc.)

● În cazul în care nu există astfel de arbori excepționali, vor fi desemnați alții care în timp îndeplinesc acest rol. 

(i)         Arbori care adăpostesc elemente ale biodiversității (de exemplu, având ramuri groase ca suport pentru 
cuibărirea păsărilor de dimensiuni mari, cu scobituri, vizuini care oferă adăpost pentru animale)

(ii)        Forma lor (având ramuri groase ca suport pentru cuibăritul păsărilor de dimensiuni mari, cu scobituri care 
oferă adăpost pentru animale 

(iii)        Arbori situați în zone cu unele particularități (izvoare în margine de pădure, văi adânci, zone mai puțin ac-
cesibile unde ar putea adăposti cuiburi de păsări sau refugii de lilieci)

Distribuția arborilor rămași pentru biodiversitate, precum și a celorlalte categorii de lemn mort va fi analizată la nivel 
de peisaj, iar cantitățile promovate (numere / volume) se referă la toate categoriile enumerate. În unele situații, 
unele categorii promovate pot lipsi. 

Din motive practice de aplicare, abordarea ”la nivel de peisaj” se interpretează după caz ca fiind: la nivelul unui 
bazin hidrografic sau la nivelul unei unități de producție sau la o zonă protejată etc.

Arborii pentru biodiversitate împreună cu celelalte categorii de lemn mort ar trebui să se regăsească în intervalul  
100-300 de arbori pe 1 km².

Arborii veterani vor fi selectați în cadrul activității de inventariere a arborilor în lucrările de recoltare a produselor 
principale pentru a fi  promovați.
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Gestionarea arborilor de biodiversitate:

Tăieri pentru regenerare/ Tăieri de conservare      

Arborete pure - se vor lăsa arbori de dimensiuni mari, în faze terminale de viață, desemnați, înaintea începerii 
procesului de inventariere.

Amestecuri - se vor lăsa arbori din toate speciile native existente.

Tăieri progresive – arborii lăsați se vor regăsi în ochiurile de regenerare, astfel, își pot îndeplini rolul de mi-
crohabitat mult mai eficient și se va evita astfel activitatea în zona limitrofă arborilor de biodiversitate selectați  

Taieri successive – se recolteaza arborii limitrofi de la prima intervenție.

Tăieri rase – Se va începe doborârea arborilor cu cei limitrofi arborilor de biodiversitate. 

- Tăieri de igienă

Se vor extrage arborii deteriorați după ce, în prealabil, au fost desemnați arborii de biodiversitate.

- Rărituri

Se vor păstra arborii de biodiversitate promovați din ciclul anterior, înaintea finalizării tăierilor de regenerare sau a 
tăierilor rase. 

Reguli de sănătate și securitate

Acești arbori pot fi menținuți ca arbori pentru biodiversitate, cu excepția cazurilor în care sunt considerați o amenin-
țare la adresa securității lucrătorilor sau a altor categorii implicate (reprezentanți ai comunităților locale etc).

Se va acorda prioritate la recoltarea arborilor adiacenți celor promovați ca arbori de biodiversitate. La extragerea 
acestora,  ar trebui să evite cât mai mult posibil deteriorarea arborilor pentru biodiversitate selectați.

Ar trebui respectate proceduri riguroase de evaluare a riscurilor pentru lemnul mort în zonele care sunt frecventate 
în mod regulat de către public: poteci, drumuri, parcări auto etc. sau în parchetele de exploatare.

Aceste proceduri includ:

• luarea în considerare, la desemnarea arborilor de biodiversitate, a căilor de scos/apropiat dar și a  infrastructuri 
forestiere existente pentru a nu prezenta pericol pentru sănătatea și securitatea celor implicați;

• luarea în considerare a arborilor de biodiversitate desemnați la planificările și implementările operațiunilor fores-
tiere ulterioare;

 • Luarea în considerare la desemnarea arborilor de biodiversitate a căilor de acces turistic. 

Monitorizare

Acești arbori vor fi notați la date complementare în amenajamente și vor fi materializați pe schița parchetelor de 
exploatare a lemnului.
Monitorizarea lor se va face prin actualizarea amenajamentelor și în timpul controlului exploatării.
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B.2. Arbori morți (lemn mort) pe picior

Recomandări tehnice și administrative:

Concept: Sunt arbori uscați de diferite vârste sau trunchiuri de arbori pe picior, care se caracterizează prin pier-
derea treptată a scoarței și ramurilor și sunt colonizați de ciuperci, licheni, ferigi, specii de nevertebrate sau păsări 
care găuresc scoarța (cum ar fi ciocănitoarele) sau își fac cuib în scorburile lor. Uneori prezintă cavități, crăpături, 
în care se pot adăposti chiar animale mari (urși bruni).

Rolul arborilor morți pe picior: Creează în faze diferite de descompunere, tipuri diverse de microhabitate pentru 
gândacii saproxilici; asigură sprijin pentru cuibărirea păsărilor de dimensiuni mari, cu goluri care oferă adăpost 
pentru diferite specii de animale.

Desemnare 

Criterii pentru selectarea lemnului mort pe picior:

-        Arbori situați în zone cu unele particularități (izvoare, văi adânci, zone mai puțin accesibile)

-        Arbori care nu prezintă pericol pentru activitatea de exploatare forestieră                                                   

-        Distribuția lemnului mort pe picior, precum și a celorlalte categorii de lemn mort va fi analizată la nivel de 
peisaj, iar volumele promovate se referă la toate categoriile de lemn mort enumerate. În unele situații, unele cate-
gorii promovate pot lipsi

-        La desemnare, administratorii ar trebui să îi selecteze pe cei care prezintă elemente favorabile pentru dez-
voltarea speciilor (cuiburi, goluri - indiferent de mărimea lor). Astfel, arborii morți pe picior vor fi preselectați din 
activitatea de inventariere/punere în valoare și vor fi marcați pentru a se evita exploatarea lor.

Numărul lor ar trebui să fie de cel puțin 100-300 de arbori pe 1 kilometru pătrat. Arborii selectați pentru conservare 

ar trebui să reprezinte compoziția speciilor și diversitatea diametrelor de bază (d) a arboretelor gospodărite..

Gestionarea arborilor morți pe picior- Tăieri pentru regenerare/ Tăieri de conservare

Arborete pure - arborii mari vor fi desemnați și promovați înainte de începerea procesului de inventariere

Amestecuri - vor fi lăsați arborii din toate speciile native

Tăieri progresive – Lemnul mort se va promova pe cât posibil în ochiurile de regenerare, astfel, își pot îndeplini 
rolul de microhabitat mult mai eficient și se poate evita astfel doborârea lemnului mort în intervențiile următoare 

Tăieri succesive - arborii limitrofi lemnului mort se vor recolta de la prima intervenție

Tăieri rase - toți arborii promovați se vor păstra în timpul recoltării

- Tăieri de igienă

Arborii deteriorați vor fi îndepărtați după ce arborii morți aflați pe picior, au fost desemnați anterior.

- Rărituri

Se vor păstra arborii morți pe picior promovați din ciclul anterior, înaintea finalizării tăierilor de regenerare sau a 
tăierilor rase. Tot în aceasta categorie pot intra și arborii uscați în cadrul procesului de selecție naturală. În cazul 
vânzării pe picior, lemnul (arbori sau părți de arbori) greu de recoltat = rămâne lemn mort (declarat lemn mort în 
reprimire) pentru a nu penaliza agentul economic sau ocolul.
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Reguli de sănătate și securitate

Acești arbori pot fi menținuți ca arbori pentru biodiversitate, cu excepția cazurilor în care sunt considerați o amenin-
țare la adresa sănătății și securității lucrătorilor sau a altor categorii implicate (reprezentanți ai comunităților locale 
etc).

Se va acorda prioritate la recoltarea arborilor adiacenți celor promovați ca lemn mort pe picior. La extragerea aces-
tora, ar trebui să evite cât mai mult posibil deteriorarea arborilor selectați.

Este obligatorie respectarea unei proceduri riguroase de evaluare a riscurilor pentru lemnul mort în zonele care 
sunt frecventate în mod regulat de către public: poteci, drumuri, parcări auto etc. sau în parchetele de exploatare.

Aceste proceduri includ:

• luarea în considerare a lemnului mort în timpul planificării și gestionării lucrărilor forestiere;

• rerutarea căilor existente și planificarea unei noi infrastructuri departe de arborii batrâni/ veterani.

B.3. Lemn mort doborât:

Concept: Lemn mort căzut (arbori morți sau părți de arbori) și lemn rămas în urma activităților de exploatare care 
se află în diferite etape de descompunere (fără a include aici litiera, ramuri mici sau resturi de exploatare)

Rolul lemnului mort doborât.

 În funcție de fazele de descompunere acesta se constituie în microhabitate pentru diferite specii astfel:

- Lemnul doborât recent, cu scoarță și crengi prezente -speciile asociate includ ciuperci și gândaci mari, arbori 
dezrădăcinați cu sistemul radicelar încă atașat (rădăcinile pot adăposti cuiburi de păsări și insecte)
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- Lemn doborât, în mare parte intact, situat pe sol, cu procese de descompunere inițiate la interior ce prezintă specii 
asociate de  gândaci și ciuperci, care se modifică în timp.)

- Lemnul fără scoarță sau crăci, descompus, parțial scufundat în sol se constituie ca habitat pentru numeroase 
specii de insecte, inclusiv insecte  și gândaci, mai puțin ciupercile.

- Lemn bine descompus, fără scoarță sau crăci, pe sol se constituie habitat pentru insecte și ciuperci specializate

- Lemn doborât, aproape complet descompus, sfărâmicios, se constituie habitat pentru păduchi, milipede etc. Toto-
dată, facilitează germinarea semințelor de conifere și a foioaselor ca arinul în pădurile aluvionare 

Desemnare:

Criterii pentru selectarea lemnului mort doborat:

-     Arborii din toate speciile native cu diametre peste 7 cm

-   Distribuția lemnului mort doborât va fi analizată la nivel de peisaj, iar volumele promovate se referă la toate 
categoriile enumerate. În unele situații, unele categorii promovate pot lipsi

-     Totodată este importantă păstrarea resturilor de exploatare (biomasei forestiere) care oferă un 
habitat important pentru multe specii de nevertebrate).
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Având în vedere tipul natural de pădure, cantitatea de lemn mort doborât ar trebui să reprezinte în mod ideal de 
aproximativ de 3 ori mai mult decât lemnul mort pe picior - având în vedere abordarea la nivel de peisaj.5 Lemnul 
mort pentru conservare ar trebui să se regăsească din toate speciile componente ale arboretului și pe cât posibil, 
din clasele de diametre superioare. 

Lemnul mort va fi identificat în timpul lucrărilor de inventariere, atât lemnul deja căzut la pământ, cât și cel care va 
fi tăiat pentru a respecta normele de sănătate și securitate, și pentru a evita accidentele cu vizitatorii. Lemnul mort 
va fi marcat separat astfel încât să poată fi identificat ca atare de către operator.

 Gestionarea Lemnului mort doborât- Tăieri pentru regenerare/ Tăieri de conservare

- Lemnul mort va fi identificat și marcat din momentul inventarierii.

- În timpul exploatării, lemnul mort desemnat va fi lăsat, pe cât posibil, în poziția în care a fost identificat. Lemnul 
mort doborât se mai constituie și din arborii morți pe picior care pot prezenta un pericol și care vor fi doborâți

Va fi promovat în special lemnul mort în habitatele speciale (mlaștini, bălți, izvoare, ochiuri de lumină).

În cazul arboretelor de molid pur, se va evita lăsarea unor cantități concentrate de lemn proaspăt doborât (peste 4 
m3 / 1000 mp).

- În cazul speciilor de rășinoase (altele decât molidul), se recomandă ca cioatele, să nu fie decojite. Doborârea 
arborilor uscați se va efectua luând în considerare următoarele aspecte:

-asigurarea căilor de scos-apropiat precum și a celor de transport a lemnului

- evitarea ochiurilor de regenerare

- asigurarea, pe cât posibil,  a prezenței lemnului mort în habitatele speciale (mlaștini, bălți, izvoare).

 - Tăieri de igienă

Arborii deteriorați vor fi îndepărtați după ce lemnul mort sau arborii morți care au fost doborâți au fost desemnați 
anterior. Arborii din specii de rășinoase care sunt uscați de mai bine de 1 an (pe picior, rupți sau doborâți de vânt) 
nu mai prezintă pericol din punct de vedere fitosanitar și pot fi promovați fără riscuri. 

- Rărituri

Lemnul mort promovat în ciclul anterior va fi păstrat. Se va desemna lemn mort și din exemplarele arboretului tânăr. 

Reguli de sănătate și securitate

Pe terenurile accidentate (panta peste 20 G), emnul va fi asigurat (poziționarea trunchiului paralel cu linia de cea 
mai mare pantă sau asigurarea acestuia în cioatele existente).

5)     În ceea ce privește peisajele forestiere, aproximativ 1000 ha

B.4. “Insule de îmbătrânire”6

„Insulele de îmbătrânire” reprezintă un grup de arbori7, cu o suprafață de minim 0,1-0, 2 ha, exceptate de la 
exploatare forestiera comercială cu rol în conservarea biodiversității. În timp, în aceste suprafețe, printr-o 
evoluție naturală, se vor forma toate tipurile de lemn mort: arbori pentru biodiversitate, arbori veterani, 
lemn pe picior sau doborât în diferite etape de descompunere. În astfel de „insule” sunt permise măsuri de 
management activ, dar scopul lor este de a întreține și produce arbori veterani și lemn mort într-o proporție 
mai mare de 70%, respectând în același timp cerințele de conservare impuse de elementele de biodiversi-
tate existente.

Desemnare: 

Pentru a asigura în mod eficient o bună conectivitate ecologică pentru toate categoriile de specii colonizatoare care 
depind de acest microhabitat, insulele de îmbătrânire ar trebui să fie concepute în mod ideal ca o „rețea” într-un 
peisaj forestier.8 

„Insulele de îmbătrânire”, zonele strict protejate și arboretele în faza de pre exploatare, ar trebui să formeze această  
„rețea” cu distanțe maxime între obiectivele de biodiversitate 9desemnate de 3 km 10 . Având în vedere că fiecare 
specie de arbori corespunde diferitelor specii colonizatoare specializate (inclusiv în faze diferite de descompunere 
a lemnului mort), este de asemenea important ca „rețeaua” să reflecte compoziția naturală a pădurii. 

6)       Conceptul a fost promovat de Victor Giurgiu, prima data în revista „Bucovina Forestieră” – detalii în bibliografie
7)       „biogrupe de arbori”
8)       Un peisaj care include atât arborete cu și fără intervenții, care conțin lemn mort din alte categorii
9)       Insulele de îmbătrânire”, zonele strict protejate și arboretele în faza de preexploatare
10)     Recomandări din „Gestionarea lemnului mort în păduri și terenuri impadurite. Ghid practic al Comisiei forestiere.” Jonathan Humphrey și Sallie 
Bailey (2012)
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Distribuția:

Conceptul de „rețea de insule de îmbătrânire” este specific proprietăților mari, pentru implementarea sa fiind nece-
sară o abordare la nivel de peisaj.

Caz Particular:

Insulele de imbatranire ar trebui să fie constituite prioritar în jurul (i) „elemente de biodiversitate”11, (ii) „habitate 
marginale”12 sau (iii) zone13 unde extracția lemnului ar putea avea un impact negativ asupra altor valori de 
mediu (de exemplu, eroziunea solului, calitatea apei etc.). În ceea ce privește cele mai reprezentative „elemente 
de biodiversitate” în care ar putea fi desemnate „insule îmbătrânite” sunt arborii veterani: (*) care adăpostesc cuiburi 
(în special în jurul cuiburilor speciilor mari și rare - vulturi, berze negre etc.) sau stupi naturali, (*) sunt situate în 
zone cu vizuini / adăposturi pentru specii rare sau pe cale de dispariție (de exemplu, vizuină/ adăpost pentru lup, 
urs, râs), (iii) în jurul mușuroaielor de  furnici sau arborilor goi care formează zone de hibernare/ adăpost pentru 
lilieci, (iv) zone izolate care conțin exemplare de specii naturale rare / pe cale de dispariție (ex. Taxus baccata, Pinus 
cembra, Cypripedium calceolus, Paeonia spp. etc.).

Drept urmare, ținând cont și de celelalte obiective de biodiversitate, aceste insule de îmbătrânire nu ar fi neapărat 
necesar să fie distribuite uniform pe unitatea de management, acestea constituindu-se acolo unde este cel mai 
necesar (unde lipsesc, pădurile în faza de preexploatare sau zonele strict protejate) având în vedere și structura 
pădurii la nivel de peisaj.

11)         Lista roșie IUCN
12)        De exemplu, zone stâncoase, mlaștini și mocirle, izvoare, rariști de munte sau zone de arbuști, galerii ripariene sau liziere
13)        De ex. creste, funduri de vale

Ca o bună practică (de exemplu, cerințe de certificare FSC®)14, elementele de biodiversitate sunt supuse identifică-
rii valorilor de mediu în urma inventarierii pe teren (implicând experți) și a consultărilor publice / implicarea factorilor 
interesați.

În cele mai multe situații, „insulele de îmbătrânire” reprezintă o alternativă mai fezabilă și mai eficientă la arborii 
pentru biodiversitate uniform distribuiți într-un arboret. Nu numai că este mai eficient în maximizarea impactului 
conservării asupra valorilor de mediu (rol multifuncțional), dar este și mai practic din punct de vedere administrativ 
și al securității muncii.

Această soluție practică pentru gestionarea lemnului mort permite (*) o desemnare și o monitorizare mai structurată 
(efectul „all inclusive”) al valorilor lemnului mort și al mediului, (*) instrument de conformitate pentru implementarea 
adecvată a cerințelor de conservare a ariilor protejate, (*) reduce de asemenea costurile administrative, (*) consti-
tuie o soluție viabilă pentru gestionarea lemnului mort pe picior, unde trebuie evitate riscurile legate de sănătate și 
securitate sau (*) în cazul în care condițiile staționare sunt nefavorabile arborilor pentru biodiversitate solitari (de 
exemplu, păduri vulnerabile la doborâturi de vânt).

14)       Deja incluse
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Desemnare:

Mărimea și forma insulelor de îmbătrânire trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: (*) necesitatea de a 
forma biogrupe de arbori care permit stabilitatea în timp a insulei de îmbătrânire împotriva factorilor externi nocivi 
(acest lucru ar fi luat în considerare pe baza tipului de habitat și a condițiilor staționare locale); (*) sunt determinate 
și de forma naturală și dimensiunea „habitatelor marginale” sau „distribuția elementelor de biodiversitate”; (*) o 
lățime minimă de „înălțimea unui arbore” (măsurată ca diametrul unui cerc care este în întregime înscris în limitele 
zonei);

Rețeaua de insule de îmbătrânire ar trebui proiectată în mod ideal în timpul elaborării amenajamentului silvic, luând 
în considerare modelarea structurii mozaicului pădurii la nivel de peisaj. Acolo unde este relevant, procesul ar trebui 
să ia în considerare și dispozițiile planurilor de management ale ariilor protejate și hărțile aferente. Desemnarea 
acestor habitate ar putea fi făcută (*) ca parte a inventarierii pe teren atunci când se elaborează amenajamentul 
silvic prin înființarea de noi subparcele sau (*) în timpul inventarierii arborilor atunci când se planifică lucrări silvice.

Cum să gestionăm diferite arborete forestiere și habitate

- Tăieri pentru regenerare/ Tăieri de conservare

- Insulele de îmbătrânire vor fi stabilite înainte de exploatare, pe cât posibil, ca o zonă tampon a arborilor pentru 
biodiversitate în diferite faze de degradare, izvoare de apă, zone stâncoase etc.

- Tăieri de igienă

Insulele de îmbătrânire vor fi stabilite înainte de exploatare, pe cât posibil, ca o zonă tampon a arborilor pentru 
biodiversitate în diferite faze de degradare, izvoare de apă, zone stâncoase etc.

- Rărituri

- Vor fi promovate insulele de îmbătrânire stabilite în taierile de regenerare anterioare sau vor fi create insule îmbă-
trânite în jurul arborilor existenți pentru biodiversitate, izvoare de apă, zone stâncoase etc.

- Arborii din insulele de îmbătrânire doborâți din cauze naturale nu sunt extrași.

B.5. „Reconstrucția lemnului mort” (incluzând secuirea arborilor preexistenti)

Recomandări tehnice și administrative:

Lemnul mort se creează prin: 

-   Promovarea arborilor aflați la limita fiziologică sau a celor care vegetează slab din cauza concurenței pentru 
resursă.

-   Crearea de lemn mort pe picior se realizează cel mai frecvent  prin secuirea arborilor15, sau prin abandonarea 
în acest scop, în parchetele de lucru, a unui volum de  crăci și trunchiuri rezultate în urma lucrărilor silvice. 

15)       Secuirea arborilor (îndepărtarea coji arborilor de esență moale pentru a se usca natural)
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Desemnare 

Crearea lemnului mort este necesară în arboretele gestionate intensiv, pe suprafețe mari, în general sunt păduri 
monoetajate, echiene, aflate la vârste intermediare.  

Crearea lemnului mort pe picior sau doborât 

Lemnul desemnat pe picior sau doborât se recomandă, în funcție de caracteristicile pădurii, să provină de prefe-
rință de la arbori cu diametru de 30 cm sau mai mare. La desemnarea lemnului mort, trebuie să se țină seama de 
compoziția speciilor de arbori și să se utilizeze toate speciile naturale existente. Atunci când se creează lemn mort 
pe picior, prin secuirea arborilor cu un d de 30 cm sau mai mare, putem rupe scoarța (cu un cuțit neascuțit, un topor 
mic sau o lopată cu curbură mai lungă) de-a lungul circumferinței, care poate fi lăsată pe arborele care se usucă 
și intră în descompunere. Perioada recomandată pentru această intervenție este primăvara, sfârșitul lunii martie și 
aprilie, la începutul circulației intensive a sevei).

Gestionare

Numărul minim al arborilor desemnați pentru reconstrucție împreună cu celelalte categorii de lemn mort, ar trebui 
să fie de 100-300 de arbori pe 1 kilometru pătrat. 

Crearea artificială de lemn mort este o soluție aplicabilă în situații speciale, ori de câte ori se constată lipsa lemnu-
lui mort sau prezența acestuia în cantități insuficiente în peisajul analizat.

Resturile de exploatare  

Resturile de exploatare sunt crăcile, vârfurile și cioatele rezultate în urma exploatării lemnului.

Deși nu conțin părți de arbori cu diametre mari, și deci nu pot fi considerate lemn mort, resturile de exploatare 
contribuie substanțial la menținerea productivității solului, la stocarea carbonului și la furnizarea de hrană pentru o 
serie de gândaci și bacterii. Rolul resturilor de exploatare este cu atât mai important cu cât, în procesul de recol-
tare, o cantitate semnificativă de lemn este îndepărtată din pădure, exploatarea forestieră generând temporar o 
perturbare a funcționalității ecosistemului.

Dacă până acum, lăsarea resturilor de exploatare în pădure se realiza ca o necesitate economică, în prezent, 
tendința de a recolta tot lemnul (inclusiv cioatele) devine profitabilă, iar absența acestei resurse se va resimți din 
ce în ce mai mult.

Din experiența altor țări, practica de recoltare integral a lemnului fără a lăsa resturi de exploatare în pădure a 
afectat solul, fertilitatea și speciile dependente de lemnul mort.

În prezent, lăsarea resturilor de exploatare nu este o obligație legală, iar în contextul tendințelor de aprovizionare 
cu energie verde, volumul resturilor de exploatare se va reduce foarte mult sau va dispărea complet.

Recomandări tehnice și administrative

Lăsarea resturilor de exploatare în pădure trebuie să respecte o serie de reguli pentru a asigura necesitățile de 
regenerare a pădurii, eliminarea riscurilor legate de incendii, accidente de muncă sau siguranța vizitatorilor.

Tăieri rase: resturile de exploatare se colectează în martoane cu lățimea maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte la 
fiecare 20 m, cu orientare pe linia pantei celei mai mari, cu distanța dintre șiruri  pe curba de nivel de 15-20 m. 
(OM 1540/2011)

Tăieri de regenerare: resturile de exploatare se adună în grămezi cât mai înalte, de obicei pe cioate mari sau în 
afara ochiurilor de regenerare sau a zonelor cu puieți naturali, fără a ocupa suprafețe mari - nu mai mult de 10% 
din suprafața parchetului.

În pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor 
balneoclimaterice sau în cele situate în apropierea drumurilor naționale și județene, resturile de exploatare se 
adună în grămezi, în afara potecilor și drumurilor de interes turistic, a văilor și pârâurilor din interiorul parchetelor.

Acest ghid urmărește creșterea cantității de lemn mort, la nivel de peisaj, în pădurile gospodărite contribu-
ind astfel la menținerea unui grad ridicat de biodiversitate și naturalitate a pădurilor.



44 45

BIBLIOGRAFIE

Bobiec A.; Jaroszewicz B.; Keczyński A.; Szymura A.; Zub K., Viața de apoi a unui arbore. WWF Polonia, 2005
Giurgiu V.  Păduri virgine și cvasivirgine ale României 2013

FSC®. Standardul Național FSC® de administrare a pădurilor din România, Anexa K. 2017 

Raportul WWF. Păduri cu lemn mort și păduri vii. Octombrie 2004

Biodiversitate și regenerarea arboretelor, Bucovina forestieră X

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 454 / 14.07 2003 privind aprobarea Normelor tehni-
ce pentru protecţia pădurilor şi a îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor, 2003
Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos

RESFOR - Raport consolidat. Iunie 2021

Bače, R., Svoboda, M., & Vítková, L. (2019). Gestionarea lemnului mort în pădurile de producție. Recomandări de 
management pentru administratorii de păduri din pădurile temperate din Europa Centrală, (s 31).

Baran, J., Pielech, R., Kauzal, P., Kukla, W., & Bodziarczyk, J. (2020). Influența managementului forestier asupra 
structurii arboretelor din pădurile de râpă. Ecologie și management forestier, 463, 118018.FSC. Standardul națio-
nal de administrare a pădurilor FSC din România, Anexa K. 2017

Ministerul bulgar al agriculturii și alimentației - Agenția executivă forestieră. Regimul de gestionare durabilă a pă-
durilor în NATURA 2000. 2011

Bütler Sauvain, R. (2003). Lemnul mort în pădurile administrate: cât de mult și cât de mult este suficient? (Nr. 
TEZĂ). EPFL.

Commarmot, B., Bachofen, H., Bundziak, Y., Bürgi, A., Ramp, B., Shparyk, Y., ... & Zingg, A. (2005). Structurile 
pădurilor virgine și ale pădurilor de fag gestionate din Uholka (Ucraina) și Sihlwald (Elveția): un studiu comparativ. 
Cercetări privind zăpada și peisajul forestier, 79(1/2), 45-56.

Commarmot, B.; Brändli, U.-B.; Hamor, F.; Lavnyy V. (eds) 2013: Inventarierea celei mai mari păduri de fag din 
Europa. O aventură științifică elvețiano-ucraineană. Birmensdorf, Institutul Federal Elvețian de Cercetare WSL; 
L’viv, Universitatea Națională de Silvicultură din Ucraina; Rakhiv, Rezervația Biosferei Carpatice. 69 pp.

„Instrumente de management conservativ pentru creșterea biodiversității structurale și compoziționale în pădurile 
de stejar Natura 2000” Ghid de management forestier Intervenții planificate de management conservativ Versiu-
nea ‚1’ Livrabil al subacțiunii A1.5 - LIFE16NAT/IT000245, 2020

Giurgiu, V. (2002). Biodiversitatea şi regenerarea arboretelor. Bucovina Forestierã X, 1-2.

Härtl, F., & Knoke, T. (2019). Gestionarea resturilor lemnoase grosiere cu optimizare robustă constrânsă de șansă 
ambiguă. Păduri, 10(6), 504.

Humphrey, J., & Bailey, S. (2012). Gestionarea lemnului mort în păduri și zone împădurite. Comisia pentru silvi-
cultură.

Kraus, D, Schuck, A. 2017. Utilizarea înțeleaptă a pădurilor noastre: abordarea integratoare. Integrat+ Scenariu 
de film.

Lloret, F., Keeling, E. G., & Sala, A. (2011). Componentele rezilienței arborilor: efectele unor episoade succesive 
de creștere redusă în pădurile seculare de pin ponderosa. Oikos, 120(12), 1909-1920.

Mason F, Zapponi L (2015). Artera biodiversității forestiere: către un management forestier pentru conservarea 
saproxiurilor. iForest 9: 205-216. – doi: 10.3832/ifor1657-008 [online 2015-10-26]

Mataji, A., Sagheb-Talebi, K., & Eshaghi-Rad, J. (2014). Evaluarea lemnului mort în diferite stadii de dezvoltare a 
arboretelor de fag (Fagus orientalis Lipsky) din ecosistemele forestiere caspice. Revista internațională de știință și 
tehnologie a mediului, 11(5), 1215-1222.

Merganičová, K., Merganič, J., Svoboda, M., Bače, R., & Šebeň, V. (2012). Lemnul mort în ecosistemele forestie-
re. Ecosistemele forestiere - Mai mult decât copaci, InTech Book, 81-108.

Nicola Puletti, Francesca Giannetti, Gherardo Chirici & Roberto Canullo (2017) Distribuția lemnului mort în păduri-
le europene, Journal of Maps, 13:2, 733-736, DOI: 10.1080/17445647.2017.1369184

Pasailiuk M.V. Wood decay fungi on logs of Fagus sylvatica (Fagaceae) in the forests of Hutsulshchyna National 
Nature Park. Ukr. Bot. J., 2018, 75(4): 348–355.

Pelyukh O., Paletto A., Zahvoyska L. (2019): Atitudinea oamenilor față de lemnul mort din păduri: dovezi din Car-
pații ucraineni. J. For. Sci., 65: 171–182.

Pohjanmies T, Eyvindson K, Mo ̈nkko ̈nen M (2019) Optimizarea gestionării pădurilor la scară spațială pentru a 
reconcilia obiectivele economice și de conservare. PLoS ONE 14(6): e0218213. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0218213

Vítková, L., Bače, R., Kjučukov, P., & Svoboda, M. (2018). Gestionarea lemnului mort în pădurile din Europa Cen-
trală: Considerații cheie pentru implementarea practică. Ecologie și management forestier, 429, 394-405.

Raportul WWF. Lemn mort- pădure vie. Octombrie 2004

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218213
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218213


46 47

GLOSAR DE TERMENI CHEIE UTILIZAȚI

Resturi de exploatare: așchii de lemn, cioturi, bușteni inutilizabili și crengi rezultate în urma exploatării lemnului. 
Acest material este adesea numit „cioburi”. Nu include litiera forestieră.

Litiera: strat de suprafață de pe solul pădurii format din resturi organice neviabile libere, constând din părți de 
plante proaspăt căzute sau ușor descompuse (sub un anumit diametru), cum ar fi frunze, scoarță, crengi, flori, 
fructe și alte materii vegetale care apar ca urmare a proceselor naturale din ecosistem. 

Cuiburi active: un cuib activ este un cuib care conține ouă și/sau pui viabili. Un cuib devine activ atunci când este 
depus primul ou și rămâne activ până când puii nu mai sunt dependenți de cuib. Cuiburile care sunt goale, care 
conțin ouă neviabile sau care sunt în curs de construcție, dar nu au încă un ou în ele, sunt considerate inactive.

Ochiuri de regenerare: suprafețe circulare, ovale, eliptice sau, cel mai adesea, neregulate, de pe care se extrag 
mai mulți arbori în grupuri din mai multe puncte de pe suprafața arboretului. Având suficientă lumină, arborii dau 
mai multe fructe, semințele lor ajung pe sol, după care se formează niște ochiuri de regenerare naturală, în care 
semințișul se dezvoltă la adăpostul arborelui matur.

Elemente de biodiversitate: obiective de importanță ecologică deosebită cum ar fi: arbori habitat, elemente din 
specii rare amenințate, periclitate, zone cu concentrații ridicate de biodivesitate.

Tăieri de igienă: îndepărtarea arborilor morți, muribunzi, foarte slăbiți din cauza daunelor provocate de incendii, 
dăunători, boli, accidente și dezastre la arbori individuali sau la grupuri de arbori din arboretele forestiere, sau la 
întregul arboret afectat. Scopul asanării este reabilitarea pădurilor și creșterea rezistenței biologice a acestora, 
prevenirea răspândirii bolilor și dăunătorilor.

Tăieri de conservare: ansamblul de intervenții necesare a se aplica în arboretele vechi, exceptate temporar sau 
definitiv de la tăierea produselor principale, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării fitosanitare a acestora, asi-
gurării unei regenerări permanente și îmbunătățirii continue a îndeplinirii de către arboretele respective a funcțiilor 
de protecție care le sunt atribuite prin tăieri de igienă; extragerea arborilor deteriorați și de calitate inferioară, crea-
rea de condiții pentru dezvoltarea puieților existenți sau care urmează a fi instalați în diferite puncte de intervenție, 
precum și a grupurilor de arbori din interiorul arboretului, în diferite stadii de dezvoltare.

Tăieri de regenerare: tăierile complexe, care combină elemente ale tăierilor principale de recoltare și rărire, având 
ca scop restabilirea proprietăților de protecție și a altor proprietăți utile ale pădurilor, conservarea biodiversității, 
menținerea și formarea unei structuri complexe de specii, etaje și vârste a arboretelor. Tăierile de regenerare se 
efectuează în arborete mature și exploatabile, cu mai multe etaje și cu vârstă neuniformă, precum și în arborete 
cu structură simplă, pentru refacerea speciilor valoroase de arbori în pădurile în care nu sunt permise tăierile de 
folosință principală. Tăierile de regenerare nu sunt permise în pădurile montane din Carpații ucraineni.

Tăieri grădinarite: tăieri complexe care au ca scop transformarea treptată a arboretelor pure de vârstă uniformă 
în arborete mixte de vârstă neuniformă cu mai multe etaje, cu caracteristici apropiate de cele naturale. Aceste 
tăieri se efectuează în toate categoriile de păduri și în toate grupele de vârstă ale arboretelor și combină tăierea 
simultană a arborilor individuali sau a grupurilor de arbori și promovarea regenerării naturale, cu condiția asigurării 
unei existențe forestiere continue.

Tăieri progresive: tăierile de arborete care duc la înființarea unei noi generații de puieți dintr-o anumită specie sau 
grup de specii, fără plantare. Acest sistem silvicultural se aplică în mod normal în pădurile considerate mature. Spe-
ciile dorite sunt, de obicei, longevive, iar puieții lor au tendința naturală de a se dezvolta la umbră parțială. Sistemul 
tăierilor progresive oferă suficientă lumină pentru ca speciile dorite să se instaleze, fără a oferi suficientă lumină 

pentru buruienile care sunt adaptate la plin soare. Odată ce specia dorită este stabilită, tăierile ulterioare oferă mai 
multă lumină semințișurilor, iar spațiul de creștere este transmis în totalitate noii generații. În sistemele de arborete 
protejate, noii puieți sunt stabiliți înainte ca arborii maturi să fie complet (sau în mare parte) îndepărtați. Acest lucru 
oferă pădurarului mai mult control asupra speciilor care sunt regenerate și este mai iertător dacă primul efort de 
regenerare eșuează. Toți arborii maturi pot fi îndepărtați în două sau mai multe etape, creând o pădure tânără, cu 
vârsta aproape egală, sau se poate păstra un număr considerabil de rezerve pentru a asigura o structură cu două 
vârste. Sistemele tăierilor progresive pot include etape de tăieri preparatorii, tăieri de punere în lumină și una sau 
mai multe tăieri (finale) de racordare.

Rărituri: îndepărtarea selectivă a arborilor, efectuată în principal pentru a îmbunătăți ritmul de creștere sau forma 
tulpinii arborilor rămași. Arborii supraaglomerați sunt supuși unui stres concurențial din partea vecinilor lor. O astfel 
de tăiere se face într-un arboret imatur, fără îndepărtarea completă a coronamentului. Este un tratament prin care 
se reduce numărul de arbori care cresc într-un arboret. Rărirea constă într-o serie de tăieri succesive de mai multe 
ori înainte ca arboretul să ajungă la maturitate. Intervalul dintre două tăieri succesive poate fi fix, dar depinde de 
timpul necesar pentru închiderea coronamentului. Principiile de rărire se aplică la arboretele pure și la arboretele cu 
vârsta egală sau aproape egală sau la grupurile de arbori cu vârsta egală dintr-un arboret. 
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