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INTRODUCERE 

 
 

România beneficiază de o diversitate rar întâlnită în Europa sub raportul diversităţii 

condiţiilor fizico-geografice, a diversităţii floristice şi faunistice, conservată în ecosisteme 

forestiere cu un mare grad de naturalitate. Deşi în raport cu suprafeţele potenţiale, ecosistemele 

forestiere din România s-au redus de la circa 80%, la doar 31,5% din suprafaţa ţării (IFN, 2012), 

rolul lor în asigurarea apei şi aerului curat, în reducerea eroziunii şi a viiturilor torenţiale rămâne 

unul de excepţie, care trebuie conservat şi amplificat. 

Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice în sectorul forestier trebuie să se 

bazeze pe cercetarea ştiinţifică şi pe progresele tehnologice care sprijină gestionarea durabilă a 

pădurilor, ţinând seama de contextul de mediu cât şi de contextul socio-economic. În acest 

context trebuie continuată acţiunea de monitorizare permanentă a stării de sănătate a pădurilor. 

Nu în ultimul rând, importanţa pădurilor, în special în contextul schimbărilor climatice, trebuie 

să fie bine explicată tuturor părţilor interesate şi populaţiei, pentru a încuraja protejarea şi 

apărarea pădurilor.  

Principalii indicatori de adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt: procentul 

suprafeței împădurite; producţia de lemn la nivel naţional; volumul de lemn utilizabil; sănătatea 

pădurilor, exprimată ca procent de arbori degradaţi: pierderea frunzişului, arbori căzuţi, arbori 

rupţi; răspândirea speciilor de arbori în zonele adecvate pentru creșterea optimă a acestora.  

Pentru a implementa măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice, trebuie 

realizată o evaluare a daunelor provocate de schimbările climatice în sectorul forestier. Potrivit 

specialiştilor în domeniul forestier, în prezent nu există decât estimări succinte, fiind necesară 

dezvoltarea unei monitorizări adecvate în acest sens şi corelarea măsurilor din strategia privind 

schimbările climatice cu strategia privind dezvoltarea pădurilor, aflată în pregătire în acest 

moment. 

Cea mai adecvată măsură de adaptare la efectele schimbărilor climatice ar fi 

intensificarea procesului de împădurire. Aceasta nu numai că ar ajuta la echilibrarea 

ecosistemelor locale, dar ar reduce, de asemenea, şi eroziunea solului, ar preveni alunecările de 

teren şi ar împiedica inundaţiile.  

Trebuie continuată şi intensificată acţiunea de împădurire a unor noi terenuri cu specii de 

arbori corespunzătoare condiţiilor locale. De asemenea, este necesar ca aceste terenuri să fie 

incluse în fondul forestier naţional şi administrate în regim silvic. 

Practicile silvotehnice, urmăresc două obiective, și anume: recoltarea produselor pădurii 

şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de 

planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări: stabilirea posibilităţii și 

întocmirea planului de recoltare. 

Aceste practici tratează arboretele în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea 

amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în 

considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă. Pădurea, prin natura ei, este 

un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării.  



 
Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau 

funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate 

face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente. 

 Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte 

obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se 

impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea 

lucrărilor silvotehnice. 

 Sub raportul activității de protecția pădurilor, aceasta are ca scop prevenirea atacurilor 

produse de boli și dăunători precum și combaterea acestora, încadrându-se în ansamblul 

măsurilor de gospodărire rațională și gestionare durabilă a fondului forestier național, în 

concordanță cu principiile acceptate la nivel european și mondial, principii ce converg spre 

obținerea de foloase economice maxime, fără a neglija nici un moment echilibrul ecologic pe 

care pădurea trebuie să-l genereze și să-l mențină. 

Practicile silvotehnice analizate, sunt reglementate prin planul de management forestier 

(amenajamentul silvic), fiind în concordanță cu legislația în vigoare. 



 
 

CAP. I 

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND APLICAREA PRACTICILOR SILVOTEHNICE  

ÎN ROMÂNIA 

 

Evoluția continuă a teoriei și practicii gospodăririi durabile a pădurilor au impus 

complexul de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, precum și  regimele și tratamentele 

ca un mijloc indispensabil de asigurare a continuității pădurii. 

Ca ştiinţă şi activitate practică, silvicultura se ocupă de pădurea cultivată. Fundamentele 

cercetării ştiinţifice în silvicultură se caracterizează prin intervenţii culturale în comunitatea de 

viaţă a pădurii, care se diferenţiază prin tehnologii şi decizii manageriale corespunzătoare 

ţelurilor de gospodărire şi situaţiilor concrete din teren.  

Metodele de lucru folosite în practica silvică iau în considerare alcătuirea, organizarea şi 

succesiunea vegetaţiei pădurilor ca o asociaţie vegetală precum şi tehnologiile promovate la 
întemeierea, îngrijirea şi conducerea arboretelor pe o perioadă îndelungată de timp, considerând 

biocenozele pădurii şi habitatul lor natural ca un sistem fitocenotic integrat. 

Trecerea de la o silvicultură bazată pe observaţii întâmplătoare la o silvicultură ecologică 

reprezintă un progres ce răspunde cerinţelor de modernizare şi tehnologizare a activităţilor 

practice ce au ca obiect folosirea durabilă a complexului păduri-ape-soluri. Orientarea 

silviculturii pe baze ecologice are ca obiectiv promovarea unei noi atitudini faţă de rolul şi 

funcţiile pădurilor, conceptul de proprietate şi tehnologiile de lucru fiind potrivite proceselor 

fiziologice care întreţin existenţa, creşterea şi dezvoltarea arborilor şi arboretelor pe toată durata 

existenţei lor. 

Tehnicile şi tehnologiile care se aplică arboretelor, pădurii în tot ansamblul ei, de la 

întemeiere şi până la exploatarea lemnului, sunt definite ca și silvotehnică. În principiu este 

vorba de relaţiile din pădurea cultivată, dintre relația exploatare-regenerare, de tehnicile de 

conducere a proceselor de creştere şi dezvoltare din ecosistemele forestiere, de tehnicile de 

reconstrucţie a suprafeţelor împădurite sau destructurate ecologic. 

Aplicarea măsurilor silvotehnice se face în contextul unui regimul silvic, adică a 

sistemului de legi şi normative care reglementează regimul de gospodărire al resurselor 

forestiere. 

Sistemul silvotehnic aplicat este caracteristic noţiunii de regim silvotehnic care cuprinde 

modul general în care se va realiza regenerarea pădurii cultivate: 

 Codru –  bazat pe regenerare din sămânţă (91% în România); 

 Crâng simplu –  bazat pe regenerarea dinlăstari (5 % în România); 

 Crâng compus –  bazat pe regenerarea mixtă. 

Silvotehnica se află în permanenţă sub presiunea cerinţelor economice, ecologice, tehnice 

şi sociale, foarte variate de la o zonă la alta, de la un popor la altul. 

Reînființarea arboretelor în pădurea cultivată de către silvicultor este necesară din 

două motive: 

- ca să mențină funcționalitățile productive ale arboretului și ecoprotective ale pădurii la un 

nivel ridicat prin crearea și menținerea unei structuri optime; 



 
- ca să valorifice producția de lemn a pădurii atunci când lemnul, atinge cea mai ridicată 

valoare din puncte de vedere calitativ și cantitativ. 

Silvicultorul intervine deci în procesul de regenerare naturală, grăbindu-l și orientându-l 

în funcție de exploatabilitate și țelul de gospodărire. 

 

 
Fig.1 Componentele sistemului silvotehnic (după L. Nichiforel, 2014, Suceava) 

 

Trecerea arborilor de la existenţa izolată la starea de colectivitate în masiv, se manifestă 

prin procese colective cu influenţe decisive asupra creşterii şi dezvoltării arboretelor. 

Îngrijirea și conducerea arboretelor reprezintă intervenția activă a silvicul-

torului pentru dirijarea unor procese ecologice naturale din arboret având ca scop 

realizarea celei mai convenabile structuri pentru optimizarea, chiar maximalizarea 

îndeplinirii funcțiilor productive și ecoprotective de către pădure. 

Procesele ecologice naturale în care intervine silvicultorul sunt: 

- eliminarea naturală a arborilor din arboret, 

- competiția între speciile de arbori, 

- competiția arborilor cu alte specii de plante, 

- formarea structurii arboretului, 

- acumularea de masă lemnoasă de către arbore și arboret, 

- curățirea trunchiului de ramuri uscate (elagajul natural). 

Principala măsură prin care silvicultorul intervine în aceste procese este diri-

jarea selectivă a numărului populațiilor de arbori prin tăieri speciale. Astfel se crează structurile 

arboretelor care să optimizeze funcțiile de producție și de protecție și să asigure 

stabilitatea acestuia. 

Se vorbește de o dirijare selectivă a numărului de arbori, pentru că se are în vedere mai 

ales eliminarea arborilor necorespunzători din punct de vedere calitativ, dar și păstrarea și 

crearea unui mediu pentru arborii calitativ superiori.  

Prin lucrările de conducere a arboretelor se face, deci, preponderent o selecție negativă, 



 
dar de asemenea și selecție pozitivă.  

În România, silvotehnica a folosit la început tehnologii elaborate pentru arboretele din 

vestul Europei, ea făcându-se în mod treptat, prin dezvoltarea de cercetări științifice și 

tehnologice proprii, care au urmat a fi adaptate specificului pădurilor românești.  

Aceste tehnologii au fost publicate sub forma de îndrumări sau norme tehnice în mai 

multe etape (ultima din 2000) fiind curent utilizate în producție. 

Privind sub aspectul regenerării arboretelor, aceasta se produce atât în pădurea virgină, 

cât şi în cea cultivată, obiectivul prioritar al silvicultorului reprezentându-l însă regenerarea 

pădurii cultivate. Regenerarea arboretului are la bază capacitatea arborilor existenţi de a produce 

sămânţă sau de a lăstări.  

Regenerarea în pădurea virgină se produce atât sub adăpostul arboretului (masivului) 

existent, cât şi la marginea acestuia sau în afara masivului pe teren descoperit. Regenerarea sub 

adăpost conferă un caracter continuu în pădurea virgină. În pădurea cultivată, procesul de 

regenerare a luat forme diferite ca urmare a aptitudinilor şi exigenţelor ecologice ale speciilor, 

condiţiilor de mediu şi amestecului factorului antropic în viaţa pădurilor.  

În raport de interesele proprietarului de pădure, dotarea tehnico-financiară şi 

considerentele silviculturale, pădurea cultivată se poate regenera pe cale naturală, artificială şi 

mixtă (naturală şi artificială). 

Regenerarea naturală are loc din sămânţă, lăstari şi drajoni, reuşita acestora fiind 

condiţionată de influenţa factorilor de mediu şi de priceperea silvicultorului. Acesta concepe şi 

conduce modul de producere şi desfăşurare a procesului de regenerare, folosindu-se de 

tehnologii corespunzătoare scopului urmărit.  

Regenerarea artificială se produce din sămânţă, puieţi sau butaşi; diferă de regenerarea 

naturală prin faptul că se stabilesc din timp suprafeţele de regenerat şi materialul necesar 

întemeierii unei noi păduri.  

Regenerarea mixtă s-a extins în practica silvică din raţiuni financiare, procesul în sine 

fiind favorizat de fărâmiţarea proprietăţii asupra pădurilor şi nevoia de a se instala în timp scurt, 

cu eforturi minime o nouă pădure în locul celei exploatate sau distruse. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAP. II 

DIFERENŢIEREA SISTEMELOR ȘI TEHNICILOR SILVICULTURALE 

 

Definirea celor trei regimuri silvotehnice (codru, crâng şi crâng compus) doar prin modul 

de înființare / reînființare a arboretelor este prea sumară. Este necesar ca pe lângă modul de 

înființare / reînființare a arboretului să se ia în considerare și alte elemente importante după cum 

urmează:  

- continuitatea sau periodicitatea intervențiilor de înființare / reînființare sau de îngrijire și 

conducere a arboretelor; 

- structura pozițională, dimensională și pe vârste a arboretului;  

- vârsta și dimensiunile arboretelor și a arborilor la exploatare;  

- modul diferit de organizare și desfășurare a gospodăririi arboretelor în timp și spațiu.  

Structura arboretului depinde de regimul adoptat. Structura este diversificată în regimul 

de codru grădinărit și în cel de crâng compus. Structura este simplificată în regimul de codru 

regulat și în regimul de crâng.  

Totodată structura diversificată ca și cea simplificată se pot menține sau modifica de-a 

lungul existenței arboretului prin tehnologiile de conducere a arboretelor. Silvotehnica ecologică 

se orientează spre crearea de structuri cât mai diversificate, care să asigure o mai mare diversitate 

pădurii. 

Cu toate acestea,  și în codru regulat se poate ajunge la o diversitate mai mare a structurii 

prin diversificarea compoziției arboretelor, prin menținerea arborilor din toate categoriile 

poziționale (aparținând la mai multe clase Kraft) sau prin diversificarea vârstelor ca de exemplu 

în cazul tăierilor cvasigradinărite. 

         
Fig. 2 Poziționarea claselor Kraft (a), și codru cvasigrădinărit (b), (după I. Florescu și L. Duduman, Brașov, 2008) 

 



 
În silvicultura românească, se pot deosebi 4 sisteme silvotehnice:  

- regimul silvotehnic de codru grădinărit, cu reînființarea continuă a arboretelor, din 

sămânță, cu structura arboretelor diversificată, permanent plurienă, cu exploatarea pe arborete la 

vârste și dimensiuni foarte mari și cu intervenții culturale continue,  

- regimul silvotehnic de codru regulat, cu înființarea-reînființarea periodică a 

arboretelor, din sămânță, cu structura arboretelor simplă ± echienă, cu exploatarea pe arborete la 

vârste și dimensiuni mari și cu intervenții culturale periodice,  

- regimul silvotehnic de crâng, cu reînființarea periodică a arboretelor, din lăstari 

(drajoni), cu structura arboretelor simplă, echienă, cu exploatarea pe arborete la vârste și 

dimensiuni mici și cu intervenții culturale periodice,  

- regimul silvotehnic de crâng compus, cu reînființarea periodică a arboretelor, din 

lăstari și din sămânță, cu structura arboretelor diversificată, echienă multiplă, cu exploatarea pe 

arborete la vârste și dimensiuni variate și cu intervenții culturale periodice. 

 

2.1 Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor 

 

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor presupun un sistem de lucrări 

silviculturale care au ca scop dirijarea creşterii şi dezvoltării arboretelor, selecţia arborilor cu 

însuşiri genetice superioare şi ameliorarea compoziţiei structurii şi funcţiilor viitoarei păduri.  

Lucrările care se fac au ca finalitate realizarea unei compoziţii şi structuri a viitorului 

arboret în măsură să asigure exercitarea integrală a funcţiilor atribuite, lemn de valoare 

comercială ridicată şi condiţii dintre cele mai prielnice pentru regenerarea pădurii 

Caracterul acestor intervenţii şi efectuarea lor la timp conduc la ridicarea valorii 

silviculturale, economice şi ecologice a fiecărui arboret, la îmbunătăţirea rezistenţei acestuia faţă 

de acţiunea factorilor biotici şi abiotici perturbanţi. 

Conducerea arboretelor, se exprimă prin lucrări de degajări, curăţiri şi rărituri, 

asigurându-se treptat selecţia arborilor care să prezinte la exploatare calităţile dorite din punct de 

vedere tehnologic şi cenotic. Se operează astfel cu prilejul alegerii speciilor de interes, la reglarea 

numărului de arbori în concordanţă cu stadiul de dezvoltare al acestora și la ameliorarea continuă 

a factorilor de mediu. 

Scopul lucrărilor de îngrijire și conducere este crearea celor mai favorabile condiţii 

bioecologice şi economice în vederea obţinerii unei producţii corespunzătoare de biomasă sub 

raport cantitativ şi calitativ pentru arboretele din grupa II funcţională, precum și creşterea 

capacităţii de protecţie a calităţii factorilor de mediu pentru arboretele din grupa I funcţională. 

Obiectivele urmărite prin operaţiunile culturale se pot realiza doar ţinând seama de 

particularităţile constitutive şi funcţionale ale pădurii în orice loc şi orice moment din 

dezvoltarea sa. 

Aplicarea corectă și eficientă a operaţiunilor culturale constă din suma cunoştinţelor 

despre biologia arboretelor, despre modul în care vor reacţiona arborii şi arboretele în ansamblul 

lor la diferitele intervenţii practice (Petrescu,1971). În proiectarea şi executarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a pădurii se vor avea în vedere, variabilitatea individuală, dinamica 

competiţiei inter şi interspecifice, precum şi neuniformitatea condiţiilor de mediu, fapt care face 



 
ca în fiecare loc să fie promovate exemplarele din specia valoroasă, cel mai bine susţinute de 

mediul respectiv. 

În acest sens, se are în vedere faptul că un arbore care dispune de un spaţiu de creştere 

mai mare îşi activează creşterea, dar numai până la o anumită limită, după care acesta nu mai 

reacţionează favorabil. Spaţiul optim de creştere variază cu vârsta, specia, provenienţa, structura 

arboretului, condiţiile staţionale, etc., fiind deci dificil de cunoscut.  

Selecţia (fenotipică) practicată prin lucrări de îngrijire şi conducere a pădurii, bazându-se 

numai pe rărirea arboretului şi menţinerea celor mai valoroşi arbori ca specie şi conformare, are 

totuşi un caracter limitat, deoarece nu acţionează şi asupra fondului genetic ereditar individual. 

În interiorul lucrărilor de conducere a arboretelor se deosebesc intervenţii 

corespunzătoare stadiilor de dezvoltare şi obiectivelor economice şi sociale urmărite. În 

ansamblul lor, aceste lucrări au un caracter sistematic, urmărindu-se o gamă largă de intervenţii, 

având ca scop ameliorarea solului, introducerea de noi specii, inclusiv cu scopul de constituire a 

subarboretului, accesibilizarea interioară a arboretelor sau mărirea rezistenţei acestora la acţiunea 

vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici. 

 
Fig. 3 Aplicarea lucrărilor de îngrijire (după I. Florescu și N.V. Nicolescu, Brașov, 1998) 

 

Lucrări speciale de îngrijire se prevăd şi se execută numai acolo unde este oportun. În 

arboretele cu structură plurienă şi relativ plurienă tratate în codru grădinărit, lucrările de îngrijire 

şi conducere au caracter continuu şi se execută concomitent cu recoltarea arborilor ale căror 

grosimi au depăşit diametrul ţel. 



 

 
 

a) 

 
b) 

Fig. 4 Diferențierea lucrărilor de îngrijire și conducere în codru regulat (a), și codru grădinărit (b),  

după I. Florescu, Brașov 1998 

 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor au un caracter sistematic, ele executându-

se în mod periodic potrivit stadiului de dezvoltare a acestora, într-o succesiune bine definită pe 

toată perioada ciclului de producţie. Totodată se includ între aceste lucrări şi o categorie de 

intervenţii cu caracter special, cum este cazul lucrărilor de îngrijire la margine de masiv, elagajul 

artificial şi emondajul, lucrările de igienă. 

Intensitatea lucrărilor de îngrijire este, condiţionată de: particularităţile arboretului, 

condiţiile staţionale, starea fitosanitară, vulnerabilitatea faţă de vânt, ţelul de gospodărire, etc. 

 Poate fi parţială (la nivel de fiecare intervenţie) după suprafaţa de bază sau volumul 

extras. La o intervenţie se disting următoarele grade de intensitate: 

- sub 6%, intensitate slabă;  

- între 6 şi 15%, intensitate moderată;  

- între 16 şi 25%, intensitate forte;  

- peste 25%, intensitate foarte puternică.  



 
În mod practic, intensitatea parţială a operaţiunilor culturale se poate exprima în mai 

multe moduri: 

- în funcţie de numărul arborilor la ha;  

- în funcţie de suprafaţa de bază a arborilor de extras; 

- în funcţie de volumul arborilor de extras; 

- în funcţie de gradul de reducere a consistenţei. 

Intervalul de timp după care se revine pe aceeaşi unitate amenajistică cu o anumită 

lucrare de îngrijire este determinată de exigenţele faţă de lumină ale speciilor ce intră în 

compoziţia arboretului, vârsta şi consistenţa, stadiul de dezvoltare ale acestuia, precum şi de 

clasa de producţie. De regulă, nu se efectuează o nouă curăţire sau răritură decât după ce 

arboretul şi-a închis din nou starea de masiv. 

 

 
 

Fig. 5 Periodicitatea standard a lucrărilor de îngrijire, (după I. Florescu și N.V. Nicolescu, Brașov, 1998) 

 

 Stabilirea suprafeţelor de parcurs cu lucrări, se realizează în funcţie de starea de fapt a 

acestora la data revizuirii amenajamentului, dar şi de evoluţia lor, ţinând cont de intrările şi 

ieşirile în şi din diverse stadii de dezvoltare. 



 

2.2 Regime și tratamente 

 

 Regimul este definit în general, ca un concept care ajută la realizarea regenerării pădurii 

cultivate. În funcție de provenienţa arborilor se disting două regime de cultură: crângul şi codrul. 

 Regenerarea pădurii pe cale vegetativă, din lăstari, drajoni sau marcote, dă naştere la 

regimul crângului, arborii proveniţi pe această cale având la vârsta exploatării (până la 40 ani) 

dimensiuni mici şi mijlocii şi o calitate a lemnului inferioară.  

 Arborii proveniţi din sămânţă formează, de regulă, arborete tratate în regimul codrului, ce 

ating la exploatare vârste înaintate (peste 100 - 120 ani), care au dimensiuni mari şi o calitate 

superioară a lemnului. Există şi o situaţie intermediară, a crângului compus, în care arborii 

provin atât din sămânţă cât şi din lăstari. 

 La nivelul fondului forestier din România, regimul codrului este aplicat în proporţie de 

91%, fiind dată de justificarea silviculturală şi economică de a se produce lemn gros şi mijlociu 

pentru scopuri industriale şi de comercializare. Pădurile de crâng au o pondere redusă, sub 5% 

dar, nu este exclus ca prin retrocedarea multor suprafeţe împădurite persoanelor fizice, ponderea 

acestor arborete să crească. 

 Regimul codru reprezintă modul general de gospodărire al unei păduri, bazat pe 

regenerarea din sămânţă și pe conducerea acesteia pana la vârsta la care arborii ating dimensiuni 

semnificative. Se includ în regimul codru:  

  Regenerările naturale din fructificaţie sau artificiale (însămânţări directe sau plantaţii);  

  Păduri de răşinoase, amestecuri de răşinoase cu foioase, făgete, stejărete, gorunete;  

  Plantaţii de plopi rezultaţi prin butăşire sau lăstari duşi până la vârste înaintate sunt 

încadraţi tot la codru.  

 Pădurile de codru prezintă avantaje culturale şi economice:  

 Protejează și conservă cel mai bine însușirile și troficitatea solului;  

 Este de preferat în protecția împotriva factorilor climatici extremi;  

 Realizează sporuri de creştere de 5-20 % , vizibile la vârsta explotabilităţii;  

 Calitatea producţiei superioară la codru comparativ cu crângul.  

 Exploatarea și regenerarea pădurilor de codru se poate face prin mai multe metode:  

 Exploatare prin tăiere unică și regenerare artificială;  

 Exploatare prin tăieri repetate într-o anumită perioadă și regenerarea sub masiv;  

 Exploatarea continuă de arbori sau grupe de arbori și regenerarea tot continuă a golurilor 

create. 

 În raport cu structura arboretelor rezultate prin aplicarea tratamentelor în regimul codru 

se diferențiază distinct păduri de codru regulat, compuse din arborete echiene şi relativ echiene și 

păduri de codru grădinărit, compuse din arborete pluriene.  

 Regimul crâng este caracterizat prin modul de regenerare vegetativă, din lăstari, drajoni 

sau butaşi. Se aplică numai la speciile care lăstăresc sau drajonează abundent:  

  Lăstărire: stejari, tei, frasin, arţari, carpen, sălcii, cireş, plop negru, anin negru, salcâm;  

  Drajonare: salcâm, ulmi, plop alb, plop tremurător;  

  Fagul lăstăreşte greu, deci nu se preteaza;  



 
  Plop alb, aninul alb, mesteacănul nu lăstăresc sau formează lăstari puţin viabili. 

  Există și situații speciale, și anume: 

- Convenţional culturile de plop selecţionaţi (rezultaţi prin butăşire) se introduc la regimul de codru.  

- Arborii rezultaţi prin recepare (lucrare de îngrijire a seminţişurilor naturale) deşi provin din lăstari 

vor constitui un arboret de codru. 

 Regimul crângului, este unul din cele mai vechi metode de regenerare a pădurilor, care a 

fost legat de proprietăţile particulare de mici dimensiuni asupra pădurilor. Se practică pe scară 

largă, și în prezent, în ţările mediteraneene: Italia 40%, Franţa 25%, Spania 22%, Grecia 18%. 

 Pădurile de crâng sunt considerate inferioare celor de codru sub raportul producţiei şi 

calităţii masei lemnoase, spre exemplu Lanier (1994) prezintă pentru arboretele de crâng din 

Franța următoarele valori: volumul mediu pe picior = 47 m
3
 /ha și creşterea medie anuală = 2 m

3
 

/an/ha. 

 Regimul crângului compus este un regim care se bazează pe regimul de codru şi regimul de 

crâng. Regenerarea este atât din sămânţă, cât şi vegetativă și presupune diferenţierea a 1-2 etaje de codru 

şi a unui etaj de crâng. Are o largă răspândire în sudul și vestul Europei: Grecia 40%, Italia 21%, Spania 

14%, Franţa 29%, Belgia 28%. În România, din punct de vedere oficial, acest tip de regim nu se mai 

aplică din 1948. 

  
       I  (a)  II       (b) 

 
(c) 

Fig. 6 Regimul codrului regulat Ia, a codrului grădinărit IIa, regimul crângului (b), și crângul compus (c) 

 

Tratamentul reprezintă modul special în care se recoltează arborii ajunşi la maturitate şi 

se asigură regenerarea arboretului, în cadrul aceluiaşi regim, în scopul înfăptuirii ţelurilor de 

gospodărire.  

Tratamentul presupune ansamblul de măsuri silvotehnice prin care este condusă o pădure 

de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aria noţiunii de tratament s-a extins, 



 
cuprinzând pe lângă obiectivele de exploatare – regenerare şi pe cele de îngrijire şi conducere, 

precum şi pe cele de protecţie ale pădurii. 

Întotdeauna la alegerea tratamentului se au în vedere însuşirile biologice ale speciei, 

condiţiile staţionale și considerente de ordin ecologic şi economic. În raport cu aceste elemente, 

se stabilesc: durata procesului de regenerare, numărul, periodicitatea şi intensitatea intervenţiilor 

precum și epocile şi termenele de execuţie a lucrărilor de exploatare. 

 
Fig. 7 Schema de clasificare a regimelor şi tratamentelor dupa L. Nechiforel, Suceava 2008 

 

 În pădurile ţării noastre au o largă aplicabilitate: tratamentele cu tăiere unică, tratamentele 

cu regenerare sub masiv, tratamentele cu tăieri continue în pădurile tratate sub regimul codrului 

şi tratamentele aplicate în pădurile tratate în crâng. 

 Stabilirea intesivității tratamentelor Toate tratamentele asigură avantaje și dezavantaje 

sub raport economic și ecologic. Caracteristicile tratamentelor pe aceste două componente permit 

ierarhizarea tratamentelor după nivelul lor de intensivizare a măsurilor de gospodărire în: 

intensive, relativ intensive, relativ extensive şi extensive: 

- intensive, cu recomandare de aplicare în codru grădinărit, în efectuarea unor lucrări speciale de 

transformare;  

- relativ intensive, cum este cazul tratamentului tăierilor progresive în ochiuri şi al tăierilor succesive 

în margine de masiv; 

- relativ extensive, cum sunt: tratamentul tăierilor succesive şi tratamentul tăierilor rase în benzi; 

- extensive – cazul tratamentului tăierilor rase pe parchete cu regenerare artificială. 

 Totodată, privind în ansamblu alegerea şi aplicarea tratamentelor, putem concluziona, că: 

 - Marea diversitate ecologică şi funcţională a fondului forestier, ţelurile de gospodărire 

fixate prin amenajamentele silvice, precum şi condiţiile tehnico-economice de gospodărire a 



 
pădurilor din ţara noastră impun aplicarea cu precădere a regimului codru, bazat pe regenerarea 

din sămânţă şi conducerea arboretelor la vârste mari. 

 - Regimul crângului, bazat pe regenerarea vegetativă, din lăstari sau drajoni şi conducerea 

arboretelor respective la vârste relativ reduse, se aplică numai în cazuri speciale. 

 

 
Fig. 8 Diagrama raportului între eficiența economică și cea ecologică 

 

 În același timp însă, alegerea tratamentului de aplicat se face ţinându-se seama de 

complexitatea funcţională a arboretelor, gradul de dotare a pădurii cu instalaţii de transport, 

modul de gospodărire urmărit. Se precizează regimul, ţelurile de protecţie şi producţie, ciclul şi 

vârstele de exploatabilitate.  

 În acest mod acţiunea de alegere a tratamentului se constituie într-un sistem integrat de 

măsuri prin care se dirijează dezvoltarea pădurii cultivate spre obiectivele urmărite: structură 

optimă, eficacitate sporită în plan protectiv şi productiv, stabilitate ecosistemică. 

 Lucrările speciale de conservare, s-au considerat oportune deoarece în practica silvică 

obiectivele prioritare ale gospodăririi pădurilor erau subordonate conceptului de permanenţă a 

resurselor forestiere puternic destructurate în perioada 1950-1980 de tăierile anuale de lemn 

peste posibilitatea normală în produse principale a pădurilor. 

 S-a considerat necesar ca lucrările speciale de conservare să nu se limiteze la tăieri de 

conservare, ci să înglobeze intervenţii deosebite de combatere a bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei 

silvestre, generalizând în practică conceptul de combatere biologică, acţiuni ferme de optimizare 

a efectivelor de vânat, interzicerea rezinajului şi a păşunatului abuziv, executarea sistemelor de 

drenare a terenurilor din fondul forestier cu exces de umiditate etc.  

 Adoptate prin normele tehnice din 1988, cu revizuirile ulterioare, lucrările de conservare 

reprezintă aşadar un sistem de intervenţii silvotehnice necesar a se adopta şi aplica în arboretele 

exceptate de la tăieri de produse principale, cu scopul de: 

 Asigurare a permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;  

 Reînoire cu caracter continuu sau cu perioadă mare de regenerare a arboretelor supuse 

regimului de conservare; 

 Promovare şi punere în valoare a nucleelor de regenerare existente şi creearea de nuclee 

noi (mărime de maxim 500-600 m2 , pe maxim 6-7 % din suprafaţa de parcurs, 



 

 Prin tehnica de execuţie se apropie de grădinăritul pe buchete sau cvasigrădinărit. 

 Totodată, în sensul lărgit al conservării fondului forestier, din 1990 și până astăzi s-au adoptat 21 

de rezoluții în care subiectele abordate au vizat cu prioritate: consolidarea rolulului pădurilor în atenuarea 

schimbărilor climatice, asigurarea aprovizionarii cu apă potabilă de buna calitate, îmbunatățirea și 

conservarea biodiversitații forestiere și nu în ultimul rând furnizarea de produse forestiere. 

 Prin normele tehnice din silvicultură, s-u adoptat soluții cu privire la natura şi intensitatea 

tăierilor de conservare; practicarea unor intervenţii de transformare a unor arborete cu structuri 

pluriene şi relativ pluriene tratate în codru regulat la codrul grădinărit, precum și refacerea, 

substituirea şi ameliorarea arboretelor necorespunzătoare staţional şi economic.  

 Implementarea soluţiilor de adoptat iau cu prioritate în considerare: starea arboretelor, 

condiţiile de staţiune, cerinţele biologice ale pădurii, necesitatea dezvoltării seminţişurilor 

naturale şi efectuarea lucrărilor de ajutorare şi completare a regenerării naturale. Periodicitatea 

intervenţiilor se stabileşte după natura acestora şi nivelul de intensivizare a silviculturii locale.  

 Un aspect deosebit în urmărirea îndeplinirii lucrărilor speciale de conservare îl reprezintă 

restricţiile cu privire la exploatarea şi recoltarea masei lemnoase. În acest sens capătă importanţă 

exigenţele silviculturale legate de protejarea solului, a seminţişurilor naturale utilizabile şi a 

arborilor rămaşi pe picior. 

 Lucrările de conversiune, reprezintă procedee şi tehnici silvice prin care se realizează 

trecerea unei păduri de la un regim la altul, din rațiuni de ordin ecologic și economic sensul 

conversiunii este din regimul de crâng către regimul de codru.  

 Conversiunea presupune executarea succesivă a unor lucrări care să facă posibilă trecerea 

unor arborete în regim de codru cu avantaje precum: calitate ecologică şi financiară a arboretelor; 

sortimente de lemn gros şi lemn mijlociu cerute pe piaţa lemnului; polifuncţionalitate sporită a 

pădurii în plan hidrologic, antierozional, sanogen, recreativ etc. 

 Tehnica silvică foloseşte metode şi procedee de conversiune diferite; uzual practicându-

se conversiunea directă şi conversiunea indirectă. 

 Conversiunea directă se realizează prin trecerea de la un anumit tratament de crâng la un 

anume tratament de codru. 

 Conversiunea indirectă are în principiu acelaşi obiectiv, însă se poate înfăptui doar prin 

intermediul crângului compus.  

 În România, se aplică des conversiunea directă care cunoaşte următoarele procedee de 

lucru:  

- conversiunea prin îmbătrânire, bazată pe regenerare naturală;  

- conversiunea prin refacere sau substituire, ce se bazează pe regenerare artificială; 

- conversiunea mixtă, bazată concomitent pe regenerarea naturală şi regenerarea artificială. 

 

2.3 Considerații generale privind aplicarea tratamentelor în contextul  

fenomenelor perturbatoare 

 

 Începuturile silviculturii în Principatele Române sunt legate de activitatea cărturarului Ion 

Ionescu de la Brad care, inspirat de silvicultura franceză, proiectează pravila ”pentru cruțarea 

pădurilor mănăstirești și altele” promulgată în 1843 sub domnia lui Mihai Sturza în Moldova.  



 
 Progrese la fel de importante se înregistrează prin elaborarea primului Cod silvic 

românesc în 1881 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Pe măsura organizării tinerei noastre 

administrații silvice, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX lea, soluționarea practică a 

problemei tratamentelor s-a bazat în primul rând pe experiența silviculturii franceze și germane, 

dominante în Europa.  

 În ciuda unor eforturi lăudabile și a unor rezultate mulțumitoare, datorită lipsei de 

experiență, ca și unor condiții social-economice nefavorabile, în aplicarea tratamentelor s-au 

înregistrat și multe insuccese (Constantinescu, 1973; Negulescu, 1965, 1973, 1976; Vlad ș.a., 

1997). Ca urmare, s-a ajuns în multe situații la schimbări repetate ale tratamentelor în cazul 

acelorași păduri și, deseori, chiar la o anumită neîncredere a silvicultorilor față de aptitudinile 

unor tratamente.  

 De remarcat că, în funcție de natura proprietății (de stat, particulare, composesorale, 

mănăstirești etc.), atât alegerea tratamentelor, cât și aplicarea lor a diferit foarte mult și, în 

consecință, și rezultatele la care s-a ajuns au fost la fel de diferite (Negulescu și Ciumac, 1987). 

 Dacă începuturile au fost legate de preluarea și transmiterea bazelor teoretice din 

silvicultura unor țări mai avansate în domeniul silvotehnicii (Franța, Germania, Elveția, Anglia 

etc.), ulterior, mai ales în secolul trecut, experiența teoretică și practică dobîndită în alegerea și 

aplicarea tratamentelor de către multe generații de silvicultori a permis adaptarea rațională a 

tehnicii tratamentelor în realitățile forestiere de la noi, la structura proprietății asupra fondului 

forestier și la obiectivele gospodăririi silvice în diferite etape.  

 S-a ajuns astfel să se susțină că, competența și măiestria profesională a specialistului 

forestier angajat în aplicarea tratamentelor nu se estimează după rigurozitatea respectării bazelor 

teoretice ale tratamentului adoptat, ci prin măsura în care reușește să-l aplice creator și adecvat 

stării și structurii pădurii exploatabile, dar și obiectivelor de gospodărire fixate (Negulescu, 1965, 

1973, 1992 Florescu, 1991). 

 După apariția normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, prin noile 

amenajamente elaborate au fost recomandate cu prioritate tratamente de codru intensive, bazate 

pe regenerare sub masiv și realizarea de structuri cât mai diversificate și eficiente ecologic și 

economic.  

 În felul acesta se vor intensifica eforturile privind valorificarea potențialului de 

regenerare naturală a speciilor și populațiilor locale valoroase, ca și cele vizând conservarea 

biodiversității, proprii ecosistemelor forestiere naturale sau cultivate, ameliorarea în continuare a 

eficacității ecoprotective a fondului nostru forestier ș.a. 

 Perfecționarea aplicării tratamentelor trebuie să conducă la soluționarea problemelor 

privind valorificarea în grad maxim a potențialului productiv stațional, prin crearea unor păduri 

cât mai stabile, de mare diversitate structurală și funcțională, în deplină concordanță cu 

obiectivele fixate pentru fiecare unitate de gospodărire. 

 

 

 

 

 



 
CAP. III 

ANALIZA SISTEMELOR ȘI TEHNICILOR SILVICULTURALE ÎN RAPORT CU 

FACTORII DESTABILIZATORI 

 

3.1 Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă 

 

       În ultimii ani, furtunile cu vânturi puternice și căderile masive de zăpadă sunt de o 

intensitate tot mai mare și sunt una din cauzele producerii de vătămări în cazul pădurilor. În 

ecosistemele montane, principalul factor perturbator este reprezentat de doborâturile produse de 

vânt.  Acesta prezintă efecte negative atât pe plan ecologic, cât şi pe plan economic (prin 

pierderile de valoare a volumului lemnos). 

       Pe plan internațional, în domeniul managementului riscurilor şi în special al riscului 

doborâturilor produse de vânt s-a impuns o clasificare a acestui factor perturbator, în funcție de 

intensitatea şi amploarea sa în două mari grupe: doborâturi produse de vânt cu efecte 

catastrofale şi doborâturi produse de vânt endemice (Popa, 2009). 

         Doborâturile produse de vânt având efecte catastrofale sunt acele doborâturi masive, ce 

apar datorită unor condiţii meteorologice particulare, vânturi de intensitate foarte mare,  afectând 

astfel suprafețe întinse. 

Doborâturile endemice sunt doborâturi ce se produc anual în arboretele montane datorită 

unor vânturi de intensitate medie. Aceste doborâturi, prin cumulare, au cele mai mari efecte 

economice. 

Doborâturile endemice pot fi grupate în două categorii: doborâturi izolate sau în grupuri 

de 5-10 arbori, și doborâturi în masă (care afectează un anumit arboret sau o parte din el), în 

condiţiile în care fenomenul nu este generalizat pe un spaţiu geografic mare (Popa, 2009).  

Acestă categorie de doborâturi,  determină la nivelul sistemului de management forestier 

grave perturbări atât din punct de vedere economic, prin reducerea calităţii materialului lemnos şi 

prin dezechilibrele pe termen lung pe piaţa lemnului, cât şi ecologic, prin destructurarea treptată 

a arboretelor. 

  
 

Fig. 9 Doborâturi în masă și doborâtură izolată de arbori (după I. Popa, Suceava, 2019) 

 



 
Pe lângă doborâturile de vânt, un factor vătămător al arboretelor este reprezentat de 

căderile masive de zăpadă. Zăpada umedă este dăunătoare pădurii prin faptul că aderă la ramuri 

îngreunând astfel coroanele arborilor, în final, ducând  la îndoirea şi ruperea lor. O consecință a 

acestui fenomen este crearea de goluri în arboret, ce are efect negativ asupra stabilității 

arboretului. 

            Ruperea crăcilor arborilor, reduce creşterea acestora, favorizează atacurile de insecte și 

depreciază lemnul. Fenomenul apare mai ales în cazul răşinoaselor: pin, molid, brad, dar şi la 

unele foioase: salcâm, fag, plop, anin. 

 

        
Fig. 10 Arboret încărcat cu zăpadă, sensibil la doborâturi și rupturi 

 

Protecția împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor produse de vânt și de zăpadă, se 

realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât marirea rezistenței individuale a 

arboretelor periclitate, cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier. 

În scopul prevenirii pe cât posibil a efectelor dăunătoare a vântului  se recomandă: 

realizarea în timp a unor compoziții apropiate de cele ale tipului natural-fundamental de pădure, 

adoptarea numai a tratamentelor ce vor putea asigura menținerea sau formarea unor arborete 

cu structuri verticale și orizontale rezistente la doborâturile de vânt și/sau zăpadă, împădurirea 

tuturor golurilor formate în arborete și împlinirea consistenței arboretelor cu densități 

subnormale, utilizând specii mai rezistente la vânt și la căderile abundente de zăpadă (paltin de 

munte, fag etc.). 

            Aplicarea tratamentelor cu o perioada lungă de regenerare, crearea unor margini de masiv 

rezistente astfel incât să se mențină sau să se realizeze structuri durabile, cât și proiectarea și 



 
organizarea succesiunilor de tăieri, orientate împotriva vânturilor periculoase, care sunt de 

asemenea, elemente necesare pentru protecția arboretelor împotriva doborâturilor de vânt. 

  În vederea evitării rupturilor de zăpadă în pădurile tinere, în special de rășinoase se 

recomandă executarea la timp a curățirilor. Astfel se realizează o rărire a exemplarelor, ceea ce 

permite o dezvoltare mai puternică atât a sistemului radicular cât și a tulpinilor și ramurilor 

ducând în final la o mărire a rezistenței lor atât la zăpadă cât și la vânt. 

            De asemenea trebuie urmărită starea sanitară a arborilor și a semințișului, pentru 

extragerea la timp a exemplarelor compromise.  

 
Fig. 11 Structura unei margini de masiv și modul de aplicare a tratamentelor pentru  

cea mai bună protecție a arboretelor 

 

De aceea, în speranța evitării unor pagube pricinuite de doborâturile de vânt prin 

aplicarea tratamentului tăierilor successive, a fost fundamentat și aplicat tratamentul tăierilor 

succesive în margine de masiv, ce constă în faptul că recoltarea treptată a materialui lemnos prin 

aplicarea de tăieri succesive și instalarea naturală a semințișului sunt legate și restrânse numai la 

o suprafață îngustă de la marginea masivului (Negulescu ș.a. 1973).  

Face parte din categoria tratamentelor cu tăieri repetate și regenerare sub masiv, fiind 

considerate de unii autori în grupa tratamentelor de bază (Vlad ș.a. 1997). 

În esență, se urmărește ca mărimea, forma și orientarea suprafețelor parcurse cu tăieri 

(benzilor), ritmul și intensitatea tăierilor să fie astfel adoptate încât, paralel cu o bună regenerare 

naturală, să se asigure atât arboretelor exploatabile, cât și celor nou întemeiate, o eficientă 

protecție împotriva vânturilor dominante sau a altui factor vătămător periculos.  

Așa cum a fost conceput, reprezintă o combinație între tratamentul tăierilor succesive și a 

celor în benzi la marginea masivului, iar regenerarea este și ea privită ca o formă intermediară, 

care se declanșează în interiorul marginii de masiv, deci sub adăpost, și se desăvârșește în 

exteriorul marginii de masiv, în condiții de teren descoperit.  

Inițial tratamentul a fost fundamentat în scopul aplicării în molidișuri pure sau 

amestecate, expuse acțiunii vânturilor periculoase. A mai fost recomandat și pentru amestecurile 

de molid, brad, fag, precum și alte formații, pe soluri înmlăștinate sau superficiale, care 

favorizează doborâturile de vânt. 

https://www.forestdesign.ro/index.php/ro/blog/54-curatirile


 

 
 

Fig. 12 Metoda de aplicare a tratamentului 

 

În linii mari, tehnica tratamentului constă în executarea de tăieri în benzi înguste care 

încep dintr-o margine a masivului, mai favorabilă pentru regenerare și care asigură o bună 

protecție împotriva factorilor vătămători.  

Se pot recunoaște două feluri de benzi: 

- bandă internă care este atacată cu tăieri uniforme și repetate ca și tratamentul tăierilor 

succesive, în care se instalează și se dezvoltă semințișul din care se va întemeia noua pădure. 

- banda externă din apropierea marginii arboretului, care rămâne complet descoperită, 

beneficiind încă un timp de adăpostul lateral al masivului rărit alăturat. 

Lățimea benzii parcurse cu tăierea de însămânțare poate varia, în funcție de natura speciilor 

și de bonitatea stațiunii, de la 0,5 la 2,0 H, fără a depăși cca. 60-70m.  

La revenirile ulterioare cu tăieri de punere în lumină se poate lucra pe benzi mai înguste, 

urmărindu-se rărirea lor mai accentuată, care să favorizeze și instalarea unor specii de 

semilumină sau chiar de lumină (benzi late de 0,5-1,5 H). Banda externă din care arboretul 

parental a fost integral recoltat, iar regenerarea s-a produs, este indicat să nu depășească 2/3H. 

Ca regulă generală, banda internă se localizează la marginea fertilă a masivului sau a 

blocului de tăieri, iar orientarea și direcția de înaintare se fixează ca și la tăierile rase în benzi la 

margine de masiv. Lățimea benzii nu trebuie să depășească distanța până la care se resimte 

influența favorabilă a marginii deschise a masivului. 

 
Prezintă următoarele avantaje: 

 Asigură o mai bună protecție a arboretelor mature și a celor nou create împotriva vântului 

dominant sau a insolației. 

 Regenerarea se poate asigura în condiții prielnice, beneficiind la început de protecția de 

sus a masivului, ulterior și de protecția laterală a acestuia. 

 Prin modul cum sunt conduse tăierile se poate asigura și o mai bună proporționare a 

structurii arboretelor. 



 
 Se evită în mai mare măsură vătămarea semințișurilor instalate. 

Dintre dezavantaje putem aminti: 

 Fragmentează și dispersează mai mult tăierile. 

 Nu se pot evita în întregime vătămările produse de vânt. 

 Alegerea frontului și direcției de înaintare a tăierilor nu asigură concomitent interesele 

legate de protecția arboretelor, asigurarea regenerării și accesibilității exploatării. 

În concluzie, acest tratament este mai intensiv decât tratamentele de bază. Arboretele 

rezultate prin aplicarea tratamentului pot dispune de o mai mare rezistență față de vânturile 

dominante, iar regenerarea naturală poate fi favorizată.  

 

3.2 Protecția împotriva atacurilor de boli și dăunători 

 

Actualele păduri de molid din Romania, şi în general din Europa, sunt păduri cultivate şi  

numai în mică măsură păduri naturale. Caracteristic acestor păduri este faptul că au o structură 

foarte simplă, fiind în majoritatea cazurilor constituite din arborete pure sau aproape pure şi 

echiene.  

Ca urmare, ele sunt ecosisteme instabile şi sunt uşor dereglate de acţiunea unor factori 

externi sau interni perturbatori, dintre care un loc aparte îl au vântul, zăpada, insectele care atacă 

între scoarţă şi lemn şi unele ciuperci xilofage. În ţara noastră, în ultima sută de ani, pentru care 

exista consemnări, pe arii mai restrânse au produs pagube însemnate printre altele, și Ips 

typographus, Lymantria monacha, Hylobius abietis, Cervus elaphus.  

       Starea  actuală a acestor păduri este rezultatul unui anumit mod de dezvoltare economico- 

socială, căruia i-a corespuns şi un anumit mod de gospodărire a pădurilor, în care criteriul 

efcienţei economice sau criterii politice au prevalat. Este evident că aceleaşi criterii, în contextul 

unui anumit nivel al cunoştinţelor şi al tehnicii din diferite etape de dezvoltare a societăţii şi a 

silviculturii, au determinat  şi alegerea metodelor şi mijloacelor de protejare a pădurii împotriva 

acestor factori dăunători.  

Ilustrativ din acest punct de vedere este modul cum au evoluat metodele şi mijloacele de 

combatere a dăunătorului Hylobius abietis L. în Europa şi în România (Olenici şi Olenici, 1994), 

ori concepţia privind combaterea ciupercii Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. în Europa 

(Stille,1982).  

Multe dintre metodele şi mijloacele recomandate de-a lungul timpului s-au dovedit 

ulterior a fi ineficiente, fie din punct de vedere tehnic, fie din punct de vedere economic. 

Elocvente în acest sens sunt procedeele recomandate pentru protejarea plantaţiilor de molid 

împotriva atacului de Hylobius abietis prin adunarea gândacilor din culturi, săparea unor şanţuri 

de izolare a culturilor sau atragerea gândacilor la scoarţe-cursă, ca şi săparea şanţurilor de izolare 

în jurul arborilor infestaţi de Heterobasidion annosum pentru a preveni răspândirea ciupercii. 

Date fiind limitele procedeului menţionat, s-a căutat în ultimul timp tot mai mult o nouă 

strategie de combatere a acestui dăunător. Aceasta se bazează pe utilizarea combinată a nadelor 

feromonale şi a unor insecticide sistemice, nadele fiind folosite pentru amorsarea arborilor pe 

picior trataţi cu asemenea insecticide (Dedek, Pape şi Korner, 1991; Bombosch şi Dedek, 1994).  



 
Pentru o eficienţă corespunzătoare, şi acest procedeu presupune însă îndepărtarea rapidă 

din arboret a materialelor favorabile ovipoziţiei şi dezvoltării larvelor, precum şi a arborilor 

atacaţi pe picior, ori tocmai acest lucru nu se reuşeşte în timp util în cazul doborâturilor de vânt 

pe suprafeţe mari sau în locuri greu accesibile. 

În cazul dăunătorului  Lymantria monaha, se afirmă uneori că poate fi ţinut sub control, 

prevenindu-se intrarea în gradaţie, cu ajutorul curselor feromonale amplasate la densitatea 

recomandată pentru sistemul de monitorizare a populaţiilor acestei specii (Simionescu, 1990, 

Giurgiu,  1995), dar acest lucru nu poate fi considerat decat iluzoriu, atâta timp cât suprafaţa 

controlată de o cursă în condiţii optime este de aproximativ 3 ha (Mihalciuc şi al., 1995).  

Având în vedere însă faptul că prin dezorientarea fluturilor cu ajutorul feromonilor 

sexuali sintetici se poate obţine o diminuare cu cca. 80 % a nivelului populaţiilor dacă acestea au 

o densitate redusă (Altenkirch, 1985), îndesirea reţelei feromonale actuale până la o desime de 1 

cursă/3 ha (Mihalciuc şi al., 1995) ar putea fi o măsură de adoptat la începutul înmulţirii în masă, 

dar rămâne încă de verificat dacă o asemenea măsură este sau nu în stare să oprească o gradaţie 

când aceasta este pe punctul de a se declanşa. Cert este faptul că în Germania încercările de 

combatere a dăunătorului prin dezorientare cu ajutorul feromonilor nu au condus, la elaborarea 

unui procedeu aplicabil în practică (Altenkirch şi Niemeyer,1992). 

 Îndeplinirea la parametri corespunzători a oricărei funcţii atribuite pădurilor nu poate fi 

realizată atâta timp cât stabilitatea ecosistemelor nu este asigurată, şi după cum s-a spus în 

repetate rânduri, aceasta este problema fundamentală cu care se confruntă gospodărirea pădurilor 

de molid.  

Ideea că aceste ecosisteme sunt instabile a fost sugerată în primul rând de producerea tot 

mai frecventă a doborâturilor de vânt şi, ca urmare, măsurile întreprinse au  fost în direcţia măririi 

rezistenţei arboretelor la acţiunea distructivă a vântului. Cel mai adesea, în acest scop s-a 

recomandat protejarea arboretelor împotriva acţiunii vânturilor dominante "prin acoperire", ceea 

ce presupunea o anumită rânduire în timp şi spaţiu a tăierilor.  

Acest lucru nu s-a putut însă realiza, pe de o parte pentru că apariţia frecventă a 

doborâturilor sau rupturilor de zăpadă a impus adesea să se intervină cu tăieri în arborete care nu 

erau planificate pentru tăiere, iar pe de alta parte pentru că aplicarea unor tăieri care să respecte 

cerinţele protecţiei prin acoperire ar fi însemnat diminuarea semnificativă a volumului de lemn 

ce s-ar fi putut extrage din aceste păduri pe o perioadă îndelungată. O altă măsură recomandată, şi 

anume realizarea unui amestec de specii, care să confere o rezistenţă internă mai mare acestor 

arborete, de asemenea nu a reuşit sa fie transpusă în practică.  

Două sunt cauzele de bază ale acestui insucces: lipsa materialului de împădurire, în 

sortimentaţia necesară, la scurt timp după efectuarea tăierilor şi efectivele mari de vânat, care au 

distrus cu predilecţie speciile de amestec din culturile create (Ichim,2005). 

Totodată, doborâturile de vânt favorizează înmulţirea în masă a gândacilor de scoarţă, şi  

în primul rând a lui Ips typographus, care preferă arborii cu scoarţă mai groasă şi de dimensiuni 

mai mari (arbori ce tocmai se întâlnesc în arboretele ce trec de 60 de ani), şi care are nevoie de 

multă căldură pentru dezvoltarea sa (căldură pe care nu o are în masivul închis, dar o primeşte din 

belşug în suprafeţele cu arbori doborâţi). Când se înmulţesc în masă, aceşti gândaci, obişnuit 

dăunători secundari, pot ataca şi arborii pe picior, acţiunea convergentă a celor trei factori 



 
(ciupercile ce produc putrezirea rădăcinilor şi a duramenului din tulpină, vântul şi gândacii de 

scoarţă) tinzând să ducă la destrămarea completă a vechiului arboret pentru a face loc succesiunii, 

care să creeze o nouă biocenoză, dupa legile fireşti, naturale. 

Aceste neajunsuri se întâlnesc de regulă datorită aplicării defectuoase a tratamentului 

tăierilor progresive în arboretele de molid. Acest tratament a fost fundamentat cu ideea de a 

dezvolta sub adăpostul arboretului matur noile generații de puieți, dar de cele mai multe ori 

intensitatea și periodicitatea nu se respectă. Denumirea tratamentului face referire la 

progresivitatea tăierilor forestiere care duce la înființarea unei noi generații de puieți dintr-o 

anumită specie sau grup de specii fără necesitatea plantării artificiale.   

Acest sistem silvicultural este în mod normal implementat în păduri considerate mature, 

adesea după mai multe rărituri, dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, 

trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de 

masiv, consistenţa după tăiere să nu scadă sub 0,8 (Dengler, 1935).  

Acest tip de tratament oferă suficientă lumină pentru ca speciile dorite să prospere, fără a 

da suficientă lumină plantelor perene, repede crescătoare sub lumina directă a soarelui. Odată ce 

speciile dorite sunt stabilite, tăierile ulterioare dau puieților mai multă lumină, iar spațiul de 

creștere eliberat prin tăierea arboretului bătrân este complet transmis noii generații. 

Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanşarea 

procesului de regenerare, cu ocazia primelor intervenții, într-un număr variabil de zone de pe 

suprafaţa arboretului, care constituie aşa numitele „ochiuri de regenerare”. 

Pentru realizarea acestor obiective, s-au diferenţiat trei genuri de tăieri: 

Deschidere a ochiurilor, etapă prin care într-o primă fază se extrag grupat câțiva arbori 

de pe mai multe puncte de pe suprafața arboretului. Fiind suficientă lumină, arborii fructifică mai 

mult, semințele lor ajung pe sol, după care se formează niște ochiuri de regenerare naturală, în 

care tânărul semințiș se dezvoltă la adăpostul arboretului matur. Tăierile se corelează obligatoriu 

cu ritmul fructificaţiei şi al dezvoltării seminţişului. Se acordă prioritate ochiurilor existente şi 

apoi se trece la deschiderea de noi ochiuri. 

Lărgire şi luminare a ochiurilor, în care ulterior primei etape, ochiurile se lărgesc și 

mai mult prin extragerea arborilor limitrofi zonei deschise.  După această intervenție, structura 

pădurii se schimbă, iar semințișul, având condițiile necesare de lumină și spațiu se dezvoltă și 

mai mult. Ochiurile odată deschise şi regenerate sunt ulterior conduse, iar asupra lor se revine ori 

de câte ori este nevoie pentru o cât mai susţinută dezvoltare a seminţişului instalat. Regenerarea, 

care are loc natural, sub masiv, decurge treptat şi neuniform în fiecare ochi şi de la un ochi la 

altul beneficiind de toţi anii de fructificaţie din perioada respectivă. 

Racordare a ochiurilor, care este o ultimă intervenție, în care se extrag printr-o singură 

tăiere și ultimii arbori bătrâni rămași, cu scopul de a elibera tot spațiul de creștere noilor 

generații.  

Diferit de tăierile succesive, tânărul semințis are un profil vălurat, cu vârful acestor 

valuri, regăsindu-se în dreptul deschiderii inițiale a ochiurilor. Ca şi la tăierile succesive, se 

recomandă ca această lucrare să fie aplicată când seminţişul, ajuns la independenţă biologică, 

ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm, însă în anumite cazuri, datorită 

aplicării necontrolate sau defectuoase a lucrărilor, ochiurile au diametre mai mari, sau se lărgesc 



 
prea repede și prea susținut, astfel arboretul suferind de doborâturi de vânt și implicit de atacuri 

de boli și dăunători. 

 

  
Puieți instalați în ochiul de regenerare 

 

   
Aplicarea tăierilor de lărgire și racordare 

Fig. 13 Tratamentul tăierilor progresive 

 

Vătămările cauzate de acest gândac de scoarță, datorită deficiențelor de aplicare a 

tratamentului tăierilor progresive, constau în distrugerea zonei cambiale a arborilor. 

Arborii vătămaţi pot fi remarcaţi la început după vârful galben sau roşcat, mai târziu, tot 

coronamentul se înroşeşte, pe tulpină se poate observa rumeguşul eliminat prin găurile de intrare, 

adesea picături de răşină un atac înaintat sau repetat se poate remarca prin desprinderea scoarței.  

Insecta preferă arboretele rărite, marginile de pădure rămase în lumină după exploatarea 

parchetului vecin, expoziţiile sudice. 

Informaţiile legate de anumite activităţi biologice ale insectelor sunt transmise cu ajutorul 

feromonilor, care se clasifică în: feromoni sexuali, feromoni de alarmă, feromoni de marcare, 

feromoni necrofori, feromoni de agregare. 



 
Un rol decisiv în colonizarea gândacilor de scoarţă pe noi gazde îl au feromonii de 

agregare produşi de unul din sexe şi substanţele volatile produse de arborii-gazdă. În general, 

este un dăunător secundar, dar poate deveni şi primar, atacând arborii sănătoşi (Simionescu și al., 

2000). 

Datorită acestui fapt, cea mai utilizată metodă de monitorizare este metoda 

feromonală. Pentru monitorizarea populațiilor avem nevoie de curse cu nade feromonale 

amplasate strategic în pădure. 

Nada feromonală este formată dintr-o ţesătură absorbantă, din material plastic sau din 

hârtie presată, în care este stocat feromonul. Pentru a fi eficientă, nada feromonală trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii şi anume: 

 să aibă putere de atracţie mare sau cel puţin egală cu sursa naturală; 

 să-şi păstreze capacitatea de atracţie timp îndelungat (perioada de activitate a insectelor 

de scoarţă dintr-un sezon de vegetaţie); 

 pe toată perioada de activitate să asigure uniformitatea atracţiei; 

 

    
Fig. 14 Arbori rămași în urma doborâturilor de vânt și atacați de Ips typographus (V. Mihalciuc, 2005) 

 

3.3 Adaptarea tehnicilor de lucru raportate la ploile înghețate 

 

Deși foioasele (inclusiv fagul și gorunul) sunt considerate mai rezistente la doborâturi și 

rupturi de vânt și zăpadă (Simionescu et al 2012), depunerile de gheață / zăpadă produc rupturi 

severe (în masă) în arboretele tinere, dese, de foioase (Lupu et al 2014, Murarescu et al 2016), 

putând conduce la modificări profunde ale structurii arboretelor. Frecvența și intensitatea acestor 

fenomene în ultimele decenii par a crește odată cu încălzirea climatică (Gyakum & Roebber 

2001, Cheng et al 2011, Constandache et al 2018). 

Ploaia care îngheață este o depunere de gheață care apare prin înghețarea picăturilor 

suprarăcite de ploaie abundentă, aflată în stare de „suprafuziune”. O situație tipică pentru un 

asemenea fenomen este atunci când la trecerea unui front cald în apropierea solului se găsește o 

masă de aer foarte rece sau când suprafața solului este deja înghețată. Picăturile de ploaie (de 

regulă burniță sau ploaie măruntă) îngheață imediat la contactul cu solul, străzile transformându-

se într-un interval foarte scurt de timp in adevărate patinoare. Adesea ploaia care îngheață este 

confundată cu gheața care apare atunci când temperatura de la suprafața solului trece la valori 

negative, iar picăturile fine de apă deja existente pe străzi sau drumuri îngheață. 



 

     
 

    
 

Fig. 15 Arborete afectate de ploi înghețate 

 

Depunerile de gheață în pădurile din România la începutul iernii 2014 / 2015 au 

reprezentat un risc, conform H.G.R. 642/2005. Riscul exprimă nivelul de pierderi preconizat în 

sens probabilistic, estimat pentru impactul asupra mediului, datorită manifestării unui hazard în 

zona respectivă, cu referire la o anumită perioadă de timp; hazardul îl reprezintă concomitența 

dintre ceață / burniţă / ploaie uşoară / lapoviță și temperaturile uşor negative, în condițiile de vânt 

slab ( Grecu 1997, Voiculescu 2002, Marinică 2006, Vrânceanu 2011).  

Aceste condiții realizate concomitent au condus la depunerea pe arbori și arbuști de 

gheață (apoi puțină zăpadă). Această formațiune de gheață este mai păgubitoare, comparativ cu 

chiciura cristalină (chiar chiciura granulată), care au densitatea mai mică. Din acest motiv au 

apărut rupturile suferite de arbori. 

Depunerea majoritară a gheţii (cumulată cu o mică cantitate de zăpadă) pe ramificațiile 

cele mai subțiri ale coroanei arborilor a condus la afectarea mai puternică a coroanei, în 

comparație cu tulpina.  

Acumularea de gheaţă și încovoierea ramurilor este unidirecționată de către vânt: după 

încheierea depunerilor de gheață s-a putut afla cu certitudine care a fost direcția vântului. 

Greutatea apreciabilă a gheţii și încovoierea coroanei schimbă proiecția centrului de greutate la 

sol (echilibrul arborelui) și favorizează ruperile și doborâturile (Simionescu et al. 2012). Cei mai 

expuși au fost arborii de la marginea drumurilor, liniilor parcelare, răriturilor, golurilor și 

poienilor. 

Concluzia practică este că pentru a contracara acest fenomen, pădurile trebuie să fie 



 
parcurse de operaţiuni culturale executate la timp şi corespunzător din punct de vedere calitativ, 

astfel încât arborii să-şi dezvolte trunchiuri drepte, nebifurcate şi cu un elagaj bun, fără răni și 

putregai, respectiv cu coroane uniforme, astfel încât arborii încărcați cu gheață (şi zăpadă) să fie 

cât mai rezistenţi la rupturi. 

 

3.4 Adaptarea practicilor de lucru raportate la incendiile de pădure 

 

Incendiile naturale sunt factorul abiotic care poate afecta oricare dintre habitatele 

forestiere. Chiar dacã producerea acestor incendii este doar potențialã, categoric efectul lor va fi 

diferit în funcție de tipul de habitat și mai ales de condițiile existente la un moment dat. 

Gravitatea incendiului de pãdure (de origine antropicã) cât și faptul cã acesta poate afecta 

toate habitatele forestiere, (Lazãr et al. 2007), reclamã o atenție deosebitã asupra prevenirii (în 

special) și a combaterii lui. 

Incendiul natural de pãdure este în general rar întâlnit în țara noastrã. Cu toate acestea 

poate fi considerat ca un factor perturbator potențial pentru toate habitatele forestiere (Lazãr et 

al. 2007). Având în vedere gravitatea efectelor, existența unui plan de intervenție este deosebit de 

importantã pentru conservarea cu succes a acestor pãduri, mai ales pentru cele din zonele cu 

condiții de uscãciune (mult mai expuse acestui fenomen). 

Este relevant faptul că în Dobrogea, din anumite studii efectuate în urma producerii unor 

incendii de pãdure s-a evidențiat rezistența mai bunã a cvercineelor comparativ cu cea a 

cãrpiniței și a mojdreanului. Din punct de vedere al lucrărilor silvotehnice, tãierile de igienã se 

vor executa, atât dacă proprietarul nu are altã sursã alternativã de lemn, cât și dacã s-a acumulat 

masã lemnoasã uscatã și existã pericolul de incendii. 

În România, primul demers pentru evaluarea riscului la incendii de pădure la nivel 

național a fost întreprins în anul 2006 de către un colectiv de lucru din cadrul Institutului de 

Cercetări și Amenajări Silvice. Evaluarea riscului incendiilor de pădure a fost realizată, pe de o 

parte, printr-o metodă statistică, respectiv pe baza frecvenței de apariție a unor astfel de 

evenimente la nivel de unități administrative silvice (unități de producție, ocoale și direcții 

silvice), iar pe de altă parte, riscul a fost estimat prin luarea în considerare a comportamentului 

vegetației după declanșarea incendiului, urmărind să estimeze amploarea și pagubele produse de 

acesta.  

Aceste două metode de calcul al riscului sunt incluse în Normele de prevenire și stingere 

a incendiilor în fondul forestier (2000). În același scop, s-a aplicat pentru o unitate de producție 

test, o metodă pentru evaluarea impactului incendiilor forestiere asupra solurilor forestiere, 

metodă care ține seama de structura și compoziția vegetației, și s-a determinat coeficientul de 

risc la incendiu prin metoda cumulativă și metoda regresiei pentru o unitate de producție din 

fondul forestier (Suceava), urmărind să se determine factorii care se corelează cu apariția 

incendiilor de pădure și încadrarea unităților amenajistice în grade de risc. 

Arboretele cu vârste de maxim 80 de ani au fost cele mai vulnerabile la incendii, având o 

pondere de 88% din totalul suprafeței afectate din ultimul deceniu, repartizată relativ uniform pe 

clase de vârstă, spre deosebire de arboretele cu vârste mai mari de 80 de ani care au reprezentat 

doar 12%. 



 
Cu privire la perioada din an a producerii incendiilor de pădure, s-a constatat că 

majoritatea sunt consemnate în sezonul de primăvară (51,8%), cea mai vulnerabilă perioadă fiind 

reprezentată de lunile martie și aprilie, urmată de sezonul de vară (26%) la care perioada cea mai 

vulnerabilă este reprezentată de lunile cele mai secetoase, respectiv iulie și august, după care 

urmează sezonul de toamnă (16,6%) și de iarnă (5,5%). 

Cauzele incendiilor forestiere, din România, au fost reclasificate conform nomenclaturii 

comune europene instituită de European Forest Fire Information System. În ultimul deceniu, 

majoritatea incendiilor au fost cauzate de factori antropici (64,2%), naturali (0,8%) și 

necunoscuți (35%).  

Cauzele cele mai frecvente sunt reprezentate de arderea resturilor agricole (circa 23%) și 

managementul vegetației (circa 30%), reprezentând activitățile de ,,curățare” a terenurilor 

agricole, fânețelor și pășunilor. 

Distribuția temporală a incendiilor de pădure poate fi corelată cu condițiile climatice, 

majoritatea incendiilor fiind provocate în timpul sezonului de primăvară, pe fondul unei perioade 

de uscăciune din perioada martie-aprilie, în intervalul de timp cuprins între topirea stratului de 

zăpadă și ploile de primăvară din lunile mai-iunie, precum și în perioadele de uscăciune/secetă 

din august-octombrie, perioade în care și combustibilii (litiera) sunt în cantitate sporită. 

 

 
Fig. 16 Dinamica incendiilor în perioada 1986 – 2015 conform Anuarului statistic din 2016 



 
Principalele pagube cauzate de incendii se regăsesc în plantaţii, în special în cele de 

răşinoase, deoarece coronamentul arde în totalitate, fiind format din ramuri subţiri, situate la 

mică înălţime faţă de sol, astfel că de cele mai multe ori, plantaţiile respective trebuie refăcute în 

totalitate. Un caz deosebit a fost consemnat la perimetrul de ameliorare Mărtiniş din comuna 

Mărtiniş, jud. Harghita, unde, pe o suprafaţă de 40 ha, au ars peste 197 mii puieţi, în prezent fiind 

necesară refacerea plantaţiei.  

 

3.5 Fenomenul de uscare anormală a arborilor  

 

Una dintre cauzele majore care au determinat apariţia şi evoluţia fenomenului de uscare 

prematură a arborilor, conform observațiilor și rezultatelor din studiile de specialitate, o 

reprezintă schimbările climatice, care au generat apariția unor fenomene meteorologice extreme 

precum: temperaturi excesive cu frecvență și durată mare, secete succesive şi de lungă durată, 

precipitații (ploi, ninsori) însemnate cantitativ raportate la unitatea de timp și de suprafață, 

înghețuri timpurii și târzii etc..  

Din punct de vedere meteorologic, se observă existența a două perioade antagonice: 

perioada ianuarie-iunie bogată în precipitații și perioada iulie-decembrie cu deficit de precipitații 

și temperaturi peste mediile multianuale specifice acestor luni.  

Un fenomen care pare să prindă contur în țara noastră este ploaia înghețată (freezing 

rain), fenomen ce a produs pagube însemnate în arboretele din județele Brașov, Vrancea și 

Bacău. Destul de frecvent în ultimii ani s-a constatat apariția unor înghețuri timpurii și târzii care 

au produs degerarea lujerilor tineri ai arborilor.  

Deși discutând despre ultimii ani,  perioada 2013-2015 a fost mai echilibrată în 

precipitații, totuşi seceta excesivă care s-a manifestat în intervalul 2006 - 2012 a continuat să 

influenţeze starea fiziologică a unor specii de arbori cu pretenţii faţă de regimul de umiditate din 

sol. Pe fondul debilitării fiziologice a arborilor, urmare efectelor produse de secetă, s-au creat 

condiții prielnice dezvoltării insectelor și agenților criptogamici, care au infestat arborii și au 

accentuat starea de declin până la uscarea acestora.  

Comparativ cu anii precedenți, procentul de uscare a bradului în anul 2015, s-a menținut 

la un nivel relativ constant, respectiv 10% din suprafaţa fondului forestier ocupată de această 

specie (față de 12% în anul 2013 și 11% în anul 2014), cauza principală a acestui fenomen fiind 

seceta prelungită. Molidul, deși este o specie mai puțin pretențioasă față de regimul hidric din sol 

comparativ cu bradul, este foarte sensibil la acțiunea vântului și la presiunea exercitată de 

greutatea stratului de zăpadă.  

Arborii de rășinoase vătămați de factorii abiotici constituie un mediu prielnic dezvoltării 

gândacilor de scoarță, care infestează rapid acești arbori și produc uscarea lor în masă. Cele mai 

afectate de uscare au fost arboretele de răşinoase situate în afara arealului lor natural, în special 

cele din estul țării, unde deficitul hidric din sol a fost foarte pronunțat.  

Dintre speciile de foioase, cvercineele se confruntă cu fenomene de uscare pe suprafeţe 

mai întinse, respectiv 22.493 ha (4% din suprafața fondului forestier ocupată de aceste specii). 

Dintre cvercinee, mai sensibil s-a dovedit a fi stejarul pedunculat, însă și stejarul brumăriu, 

gorunul, cerul și gârnița manifestă fenomene de uscare. Una dintre speciile de foioase care se 



 
află într-o stare evidentă de declin este frasinul. Această specie manifestă o sensibilitate ridicată 

la acțiunea factorilor biotici și abiotici. Stresul hidric la care a fost supus frasinul în ultimul 

deceniu, caracterizat prin existența unor perioade deosebit de secetoase alternând cu perioade 

caracterizate prin excedent de umiditate, a produs debilitarea acestuia.  

Pe fondul debilitării speciei, au avut loc atacuri agresive produse de dăunători (în special 

Stereonichus fraxini) și de agenți criptogamici (Hymenoscyphus fraxineus). Studiile efectuate la 

nivel european indică faptul că Hymenoscyphus fraxineus are un potențial foarte mare de 

înmulțire și răspândire iar arborii infestați cu această ciupercă sunt predestinați uscării. La 

momentul actual nu au fost identificate metode de prevenire a apariției și de combatere a bolii 

produse de Hymenoscyphus fraxineus.  

În ultimele decenii, în mai multe zone forestiere, poluarea s-a accentuat, afectând mult 

starea de sănătate a arborilor și capacitatea acestora de regenerare. Poluarea industrială, atât cea 

internă cât şi cea transfrontalieră, generează apariţia ploilor acide. Pe arii extinse acţionează şi se 

resimte efectul nociv al pulberilor rezultate din activitatea unităţilor producătoare de materiale de 

construcţii (ciment, var, balast etc.).  

Din analiza datelor raportate de direcţiile silvice, rezultă următoarele:  

- suprafaţa arboretelor afectate de uscare este de 62.952 ha (2% din suprafaţa totală a 

pădurilor proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva);  

- suprafaţa totală a arboretelor de foioase afectate de fenomenul de uscare este de 40.996 

ha, reprezentând 2% din totalul suprafeţei ocupate de aceste specii;  

- dintre foioase, cvercineele sunt afectate pe o suprafață de 22.493 ha (4%), fagul pe 

3.469 ha (0,4%), diverse specii tari pe 12.513 ha (2%) și diverse specii moi pe 2.527 ha (1%);  

- suprafaţa totală a arboretelor de răşinoase afectate de fenomenul de uscare este de 

21.956 ha, reprezentând 3% din totalul suprafeţei ocupate de aceste specii; 

- dintre răşinoase, pe primul loc ca suprafaţă afectată se situează bradul cu 14.402 ha 

(10%), pe locurile următoare situându-se molidul cu 3.012 ha (1%) şi speciile de pini cu 3.427 ha 

(5%);  

- volumul total al arborilor uscaţi sau în curs de uscare a fost de 247 mii mc. Din acest 

volum, 210 mii mc au fost extraşi în cursul anului 2015, diferenţa de 37 mii mc urmând a fi 

exploatată în cursul anului 2016, conform datelor statistice enimerate și raportate la acea 

perioadă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCLUZII 

 

În România, silvotehnica a folosit la început tehnologii elaborate pentru arboretele din 

vestul Europei, ea făcându-se în mod treptat, prin dezvoltarea de cercetări științifice și 

tehnologice proprii, care au fost adaptate specificului pădurilor românești, aceste tehnologii fiind 

publicate sub forma de îndrumări sau norme tehnice în mai multe etape, utilizate în producție. 

În raport de interesele proprietarului de pădure, dotarea tehnico-financiară şi 

considerentele silviculturale, pădurea cultivată se poate regenera pe cale naturală, artificială şi 

mixtă (naturală şi artificială). 

Structura diversificată ca și cea simplificată se poate menține sau modifica de-a lungul 

existenței arboretului prin tehnologiile de conducere a arboretelor. Silvotehnica ecologică se 

orientează spre crearea de structuri cât mai diversificate, care să asigure o mai mare diversitate 

pădurii. 

Conducerea arboretelor, se exprimă prin lucrări de degajări, curăţiri şi rărituri, 

asigurându-se treptat selecţia arborilor care să prezinte la exploatare calităţile dorite din punct de 

vedere tehnologic şi cenotic. 

 Stabilirea suprafeţelor de parcurs cu lucrări de îngrijire, se realizează în funcţie de starea 

de fapt a acestora la data revizuirii amenajamentului, dar şi de evoluţia lor, ţinând cont de 

intrările şi ieşirile în şi din diverse stadii de dezvoltare. 

 În pădurile ţării noastre au o largă aplicabilitate: tratamentele cu tăiere unică, tratamentele 

cu regenerare sub masiv, tratamentele cu tăieri continue în pădurile tratate sub regimul codrului 

şi tratamentele aplicate în pădurile tratate în crâng. 

 După apariția normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, prin noile 

amenajamente elaborate au fost recomandate cu prioritate tratamente de codru intensive, bazate 

pe regenerare sub masiv și realizarea de structuri cât mai diversificate și eficiente ecologic și 

economic. 

Protecția împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor produse de vânt și de zăpadă, se 

realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât marirea rezistenței individuale a 

arboretelor periclitate, cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier. 

În vederea evitării rupturilor de zăpadă în pădurile tinere, în special de rășinoase se 

recomandă executarea la timp a curățirilor. Astfel se realizează o rărire a exemplarelor, ceea ce 

permite o dezvoltare mai puternică atât a sistemului radicular cât și a tulpinilor și ramurilor 

ducând în final la o mărire a rezistenței lor atât la zăpadă cât și la vânt. 

Actualele păduri de molid din Romania, şi în general din Europa, sunt păduri cultivate şi  

numai în mică măsură păduri naturale. Caracteristic acestor păduri este, că au o structură foarte 

simplă, fiind în majoritatea cazurilor constituite din arborete pure sau aproape pure şi echiene.  

Deși foioasele (inclusiv fagul și gorunul) sunt considerate mai rezistente la doborâturi și 

rupturi de vânt și zăpadă, depunerile de gheață sau zăpadă produc rupturi severe în arboretele 

tinere, dese, de foioase, putând conduce la modificări profunde ale structurii arboretelor. 

Concluzia practică este că pentru a contracara fenomenul de ploi înghețate, pădurile 

trebuie să fie parcurse de operaţiuni culturale executate la timp şi corespunzător din punct de 

vedere calitativ, astfel încât arborii să-şi dezvolte trunchiuri drepte, nebifurcate şi cu un elagaj 

https://www.forestdesign.ro/index.php/ro/blog/54-curatirile


 
bun, fără răni și putregai, respectiv cu coroane uniforme, astfel încât arborii încărcați cu gheață 

(şi zăpadă) să fie cât mai rezistenţi la rupturi. 

Arboretele cu vârste de maxim 80 de ani au fost cele mai vulnerabile la incendii, având o 

pondere de 88% din totalul suprafeței afectate din ultimul deceniu, repartizată relativ uniform pe 

clase de vârstă, spre deosebire de arboretele cu vârste mai mari de 80 de ani care au reprezentat 

doar 12%.  

Principalele pagube cauzate de incendii se regăsesc în plantaţii, în special în cele de 

răşinoase, deoarece coronamentul arde în totalitate, fiind format din ramuri subţiri, situate la 

mică înălţime faţă de sol, astfel că de cele mai multe ori, plantaţiile respective trebuie refăcute în 

totalitate. 

Una dintre cauzele majore care au determinat apariţia şi evoluţia fenomenului de uscare 

prematură a arborilor, conform observațiilor și rezultatelor din studiile de specialitate, o 

reprezintă schimbările climatice, care au generat apariția unor fenomene meteorologice extreme 

precum: temperaturi excesive cu frecvență și durată mare, secete succesive şi de lungă durată, 

precipitații (ploi, ninsori) însemnate cantitativ raportate la unitatea de timp și de suprafață, 

precum și înghețurile timpurii și târzii sau ploile înghețate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


