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I.

DENUMIREA PROIECTULUI

Amenajamentul Silvic al Unităţii de Protecţie şi Producţie (U.P.) I Ciucaș – proprietate publică
a Municipiului Brașov.

II.

TITULAR

Numele: REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A.;
Adresa poştală: Municipiul Brasov, Str. Panselutelor, Nr. 23, Bl. 1, Judeţul Brasov.
Telefon – 0747298921,
Numele persoanelor de contact: ing. Cojanu Ciprian – responsabil fond forestier, tel.: 0747298921.

III. ELABORATOR
Numele companiei: SC IRISILVA SRL;
Adresa poştală: Str. Carpaților, Nr. 11, Bl. 7, Sc. B, Ap. 2, oraş Braşov, jud. Braşov;
Telefon – 0742.110.683, Fax - 0368.405.092 şi E-mail – sc_irisilva_srl@yahoo.com;
Numele persoanelor de contact: ing. irimin Adrian – expert CTAP.
Domenii de activitate: Amenajrea pădurilor, GIS – Sisteme informatice geografice, Lucrări de
îmbunătăţiri funciare, Consultanţă silvică şi de mediu, Topografie – cadastru forestier.

IRISILVA a fost înfinţatăîn anul 2004, având ca domeniu de activitate efectuarea de studii
de amenajare a pădurilor şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite. Pana in prezent
amenajând peste 250.000 ha de pădure şi păşuni împădurite.
Activitatea de amenajare a pădurilor s-a suprapus peste o bogată activitate de masuratori
topografice în domeniul cadastrului forestier, atât prin procedee clasice - drumuiri tahimetrice, cât şi
prin procedee moderne - tehnologie GIS-GPS. Avem peste 600.000 de ha pentru care am efectuat
diverse proiecte GIS, dintre care amintim întocmirea bazei de date GIS pentru Parcul Natural Muntii
Maramuresului - aprox. 140.000 ha.
Începând din anul 2006, societatea a fost autorizata pentru efectuarea lucrarilor de
reconstrucţie ecologică forestieră a terenurilor degradate. Efectuând pana in prezent proiecte tehnice
de împadurire pentru aprox. 2500 ha de terenuri degradate.
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IV. DESCRIEREA PROIECTULUI
1. DATE GENERALE
1.1. Justificarea neecesităţii proiectului – Context legislativ
Amenajamentele silvice sunt proiecte tehnice, prin care gospodarirea silvica isi asigura in
padure conditii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.
Gospodărirea fondului forestier naţional este supusă regimului silvic (= un sistem de norme
tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza
fondului forestier naţional, având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor
forestiere) şi se face prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel
naţional (indiferent de natura proprietăţii şi de forma de administrare).
Acestea sunt verificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură,
fiind aprobate prin ordin de ministru.
Intocmirea amenajamentelor este obligatorie fiind reglementată de legislatia in vigoare
(Legea 46/2008 – Codul Silvic si actele subsecvente acesteia).
1.2. Localizarea proiectului – Situaţia teritorial-administrativă
Brașov.

Pădurile proprietate apartinand Municpiului Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, județul

Administrarea fondului forestier, din U.P. I Ciucaș, se face prin R.P.L.P. Kronstadt R.A.
Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, jud. Brașov.
Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative, ocoale silvice şi unităţi
de producţie şi protecţie se prezintă în tabelul următor:
Tabel 1:Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative, ocoale silvice şi unităţi de producţie
şi protecţie conform datelor din Conferința I
Nr.
Crt.

Judeţul

Denumire
fost O.S., U.P.

Parcele
actuale

Suprafaţa
Ha

Unitatea
teritorialadministrativă

1

Brașov

RPLP Kronstadt RA
U.P. I Ciucaș

37 – 59, 139 – 141, 427
– 446, 489

1591,2

Vama Buzaului

2

Brașov

RPLP Kronstadt RA
U.P. II Tărlung

7, 41, 97 – 146, 155

1822,9

Oraș Săcele

Total

-

-

-

3414,1

-

Situatia amplasamentului suprafetelor analizate în studiul de amenajare al pădurilor în
sistem de proiecţie stereografic 1970 este prezentată în tabelul următor.
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Tabel 2: Situatia amplasamentului suprafetelor analizate în studiul de amenajare al pădurilor în sistem de
proiecţie stereografic 1970

Unitatea de producție

Parcelele
componente

I Ciucaș

37-59 D, 139D141D, 427 D-446
E, 489D, 7, 41, 97
– 146, 155

Suprafata,
ha

3414,1

Nr.
punct.
1
2
3
4

Coordonate Stereo 70
X

453886.6
448404.4
438625.4
446308.9

Y

570147.1
579397.0
569639.1
563902.9

1.3. Cadrul natural
Din punct de vedere geografic, unitatea de protecție și producție este situată pe partea de
nord și nord-vest a Munților Ciucaș, în bazinul hidrografic al râului Buzău. Principalele cai de acces
sunt drumul județean Brădet – Vama Buzăului și DN1A.
Din punct de vedere fizico – geografic unitatea de producţie este situată în Masivul Ciucaș
versantii nord-estic, nord si nord-vestic și anume sub Vârful Ciucaș.
Substratul litologic se distinge prin două zone. Sub Masivul Ciucaș sunt conglomerate
alcătuite din roci cristaline, sedimentare (calcare) sau eruptiv bazice, legate între ele printr-un ciment
calcaros grezos. În restul teritoriului se regăsesc gresii, argile cu alternanțe de grezo - calcare și
marno - calcare.
Teritoriul în studiu este situat în unitatea morfostructurală de orogen Carpatică muntoasă,
subunitatea cristalin-mezozoică, Masivul Oriental, Masivul Ciucaș făcând parte din grupul muntos
ai Carpaților de Curbură.
Unitatea geomorfologică caracteristică este versantul, cu pante de la ușoare până la foarte
repezi și abrupte. Versanții situați chiar sub Vârful Ciucaș ajung la înclinări de până la 90 de grade,
iar relieful este caracterizat prin văi înguste și culmi ascuțite. Cu cât ne depărtăm de munte pantele
devin mai domoale și culmile mai largi.
Altitudinea variază între 620 m ( u.a. 145 B) şi 1957 m (u.a. 54N).
Pe categorii de altitudine situaţia este următoarea:
- 600-800 m:
0,9 ha (- %);
- 800-1000 m:
381,8 ha (11 %);
- 1000-1200 m: 1402,5 ha (41%);
- 1200-1400 m:
1163,7 ha (34 %);
- 1400 - 1600 m:
343,5 ha (10 %);
- 1600 - 1800 m:
121,7 ha (4%).
Altitudinea medie este de circa 1280 m.
Pe categorii de înclinare situaţia este următoarea:
» versanţi cu înclinare mai mică de 16 g :
105,3 ha (3%);
g
g
» versanţi cu înclinare între 16 - 30 :
1991,6 ha (58%);
» versanţi cu înclinare între 31g - 40 g :
640,2 ha (19%);
g
» versanţi cu înclinare peste
40 :
666,4 ha (20%).
Înclinarea terenului influenţează infiltrarea apei în sol, înrădăcinarea arborilor, fenomenele
erozionale prin scurgerea apei pe versanţi şi alunecările de teren.
Expoziţia generală a unităţii de producţie este cea parţial însorită având o pondere de 53%.
Expoziţia versanţilor determină variaţii ale regimului termic, variaţii ce se răsfrâng asupra
umidităţii şi proceselor complexe din sol şi deci indirect asupra vegetaţiei forestiere.
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Factorii geomorfologici din cuprinsul unităţii de producţie, precum şi unitatea de relief,
altitudinea, panta şi expoziţia au avut şi au o influenţă pozitivă asupra topoclimatului şi implicit
asupra ecosistemelor forestiere.
Rețeaua hidrologică este bine reprezentată. Unitatea de amenajament este localizată în
bazinul hidrografic al râului Buzău, cu o retea hidrografică bine reprezentată de numeroase pâraie,
afluenți ai Dălghiului sau direct ai râului Buzău. Dintre acestea mai importante sunt: Dălghiaș,
Prundului, Borcii, Pirușca, Sipotelor, Urlătoarea Mare, Urlătoarea Mică, Babarunca, Pârâul Abrupt,
Valea Jidanului, Pârâul Târlungul Mic. În bazinul superior al Dălghiului, Pârâul Urlătoarea Mare
este captat, formând o sursă de alimentare cu apă potabilă a orașului Brașov.
Alimentarea apelor din reţeaua hidrologică este mixtă pluvio-nivală. Regimul hidrologic al
solurilor este acela de aprovizionare cu apă din precipitaţii, care percolează normal profilul lor până
la roca mamă şi mai rar din pânza freatică.
Regimul pâraielor este variabil în general, primăvara datorită topirii zăpezii, debitul creşte,
iar în timpul verilor secetoase scade.
Regimul de umiditate al solurilor e strâns legat de regimul climatic şi cel hidrologic, având
variaţii în cursul anului de la reavăn-jilav la reavăn, care este favorabil creşterii şi dezvoltării
vegetaţiei forestiere.
Din punct de vedere climatic, conform “Monografiei geografice a R.P.R.”, U.P. I Ciucaș se
încadrează în zona de climă temperat continentală, ţinutul de munte, subţinutul climatic al Carpaţilor
Orientali , districtul de pădure, topoclimatul complex al Carpaţilor de Curbură, caracterizat de
variații mari de temperatură datorită altitudinilor și expozițiilor diverse.
Această încadrare nu poate reflecta concret zonalitatea verticală, astfel încât climatul localstaţional este determinat de formele de relief, diferenţele de altitudine, expoziţie, direcţia şi
intensitatea vânturilor, care duc la unele variaţii faţă de valorile medii.
Sub raport termic, teritoriul unităţii de producţie este caracterizat prin: temperatura medie anuală de
7,70C, cu variații de până la 17,80C în iulie și un -3,9 în ianurie;
Temperaturile medii pe anotimpuri sunt :
» iarna
:
-2,5 oC;
» primavara :
8,2 oC;
» vara
:
17 oC;
» toamna :
8,3 oC;
» perioada de vegetaţie:
14,4 oC;
-

primul îngheţ apare în jurul datei de:
ultimul îngeţ are loc în jurul datei de:
durata medie a intervalului fără îngheţ este de:

14-oct.
24-apr.
173 zile.

Precipitaţiile medii pe anotimpuri sunt :
» iarna :
102,2 mm;
» primavara :
186
mm;
» vara :
312,9 mm;
» toamna :
146,1 mm;
- perioada de vegetaţie:
523,1 mm;
Cantităţile de precipitaţii care cad în zonă înregistrează în medie 102,2 – 312,9 mm. În zonele către
golul alpin precipitațiile pot atinge 1300 mm.
Regimul eolian este stabilit în strânsă legătură cu circulaţiile atmosferice şi cu condiţiile
culuarelor depresionare ale văilor Dălghiu și Buzău.
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Pe culmile cele mai înalte ale unității de producție vânturile predominante sunt cele sulfă din
sectorul nord-vestic.
Indicii Martone medii pe anotimpuri sunt :
» iarna :
54,5
» primavara :
40,9
» vara :
46,4
» toamna :
31,9
» perioada de vegetaţie:
42,9
La nivelul U.P. I Ciucaș capacitatea de aprovizionare cu apă a solului este bună, acest lucru
determinând o bună creștere și dezvoltare a pădurii. Mişcările de aer pe verticală determină
cantonarea aerului umed pe versanţii inferiori. Astfel, regimul de precipitaţii este favorabil
amestecurilor de foioase şi răşinoase de pe versanţii inferiori. Pe versanţii superiori precipitaţiile
sunt mai scăzute limitând extinderea foioaselor, în speţă a fagului, spre nivele altitudinale mai înalte.
Datele sintetice ale climatului amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș sunt surprinse în Figura 1.
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Figură 1: Diagrama climatică
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Tabel 3: Tipuri de staţiune identificate conform datelor din Conferinta I
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14

Cod

Denumire

Montan presubalpin de molidişuri Bi, brun podzolic cu Oxalis-Soldanella
Montan de molidişuri Bi, stâncărie şi eroziune
Montan de molidişuri Pi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu şi mic, cu Vaccinium
Montan de molidişuri Bi, brun acid edafic mic, cu Oxalis-Dentaria, cu/fără acidofile
Montan de molidişuri Bm, brun acid edafic submijlociu, cu Oxalis-Dentaria, cu/fără
2332
acidofile
Montan de amestec <Pi, stâncărie şi eroziune excesivă
3120
Montan de amestec Pi, podzolic edafic mic, cu Vaccinium şi alte acidofile
3311
Montan de amestec Bi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria +/- acidofile
3331
Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria
3332
Montan de amestec Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria
3333
Montan-premontan de făgete Bi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria
4410
Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria
4420
Montan-premontan de făgete Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria
4430
Alte terenuri fără vegetaţie forestieră
1330
2120
2311
2331

Supr.
(ha)
235,6
115,0
38,7
67,2

6,9
3,4
1,1
2,0

67,2

2,0

13,3
3,3
298,3
1116,6
1110,2
64,9
99,6
33,9
150,3

0,4
0,1
8,7
32,7
32,5
1,9
2,9
1,0
4,4

%

Tabel 4: Tipuri de pădure identificate conform datelor din Conferinta I
Supr.

Nr. crt.

Cod

Denumire

1

1111

Molidiş normal cu Oxalis acetosella -s

332,3

9,7

2

1114

Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri schel. -m

99,5

2,9

3

1115

Molidiş cu Oxalis acetosella -i

95,6

2,8

4

1116

Molidis de limita cu Oxalis acetosella -i

97,8

2,9

5

1153

Molidiş cu Vaccinium myrtillus -i

38,7

1,1

6

1161

Molidiş de stâncărie calcaroasă. Pi.

252,8

7,4

7

1211

Molideto-brădet normal cu floră de mull -s

36,5

1,1

8

1311

Amestec normal de răşinoase şi fag cu floră de mull -s

333,9

9,8

9

1341

Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schel. -m

388,4

11,4

10

1343

Amestec de brad. molid şi fag pe substrat calcaros -i

243,9

7,1

11

1413

Molideto-făget cu flora de mull pe sol schelet -m

11,6

0,3

12

2211

Brădeto-făget normal cu floră de mull -s

102,4

3,0

13

2212

Brădeto-făget cu floră de mull de product. mijl. -m

15,3

0,4

14

2213

Brădeto-făget cu floră de mull pe soluri schel. -m

13,8

0,4

15

4111

Făget normal cu floră de mull -s

339

9,9

16

4114

Făget montan pe soluri schel. cu floră de mull -m

754,8

22,1

17

4116

Făget montan pe sol pseudogleizat -m

64,9

1,9

18

4117

Făget montan pe sol scheletic cu floră de mull -i

39,3

1,2

19

4161

Făget montan cu Vaccinium myrtillus -i

3,3

0,1

150,3

4,4
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Alte terenuri fără vegetaţie forestieră

(ha)

%

15

2. INDICATORI DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER
2.1. Obiectivele ecologice, economice si sociale
În conformitate cu cerinţele social – economice, ecologice şi informaţionale,
amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării
societăţii.
Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului
înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii
vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.
Obiectivele urmărite sunt:
Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:





Protectia terenurilor contra eroziunii
Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii
Ocrotirea unor arborete constituite ca rezervaţii de seminţe
Echilibrul hidrologic

Sociale - realizarea cadrului natural:

 Recreere, destindere
 Valorificarea fortei de munca locala
Economice - optimizarea productiei padurilor :
 Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor
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2.2. Funcțiile pădurii
În raport cu cerinţele prezentate la subcapitolul anterior, arboretelor din cadrul U.P. I
Ciucaș li s-au atribuit una sau mai multe funcţii de protecţie. Aceasta s-a făcut diferenţiat pe grupe,
subgrupe şi categorii funcţionale, astfel:
Tabel 5: Grupe, subgrupe si categorii functionale conform datelor din Conferința I
Grupa
functionala

Cod
1

Subgrupa
Denumire
Păduri cu
funcţii de
protecţie a
apelor

Cod

Suprafata
ha
%
89,5

2,6

2A

Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe
terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu
înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș
(facies marnos , marno- argilos și argilos), nisipuri,
pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu
înclinare mai mare de 35 grade, pe alte
substrate litologice.

738,1

21,6

2C

Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine

58,5

1,7

4F

Benzi de pădure constituite din subparcele întregi
situate de-a lungul căilor de comunicații, altele decât
cele prevăzute la categoria funcțională 1.4E

3,0

0,1

5H

Arboretele constituite ca rezervații seminologice

161,1

4,7

5O

Arborete din păduri cvasivirgine

370,4

10,8

5M

Plantaje

1839,8

53,9

Alte terenuri fără vegetaţie forestieră

153,77

4,5

TOTAL GENERAL

3414,17

100

Grupa I –
Paduri cu
funcţii
speciale de
protectie

2

Păduri cu
funcţii de
protecţie a
terenurilor şi
solurilor

4

5

1A

Categoria functionala
Denumire
Arboretele situate în perimetrele de protecție a
izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și
potabilă

2.3. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite
În vederea gospodaririi diferentiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor
social-economice si a indeplinirii functiilor atribuite, arboretele au fost constituite in urmatoarele
subunitati de gospodarire:


SUP „A” – codru regulat, sortimente obișnuite.

SUP „J” – codru cvasigrădinărit, în care s-au inclus arboretele din tipul funcţional III.

SUP „M” – păduri supuse unui regim de conservare deosebită, în care nu este admisă
recoltarea de masă lemnoasă sub formă de produse principale, în care au fost incluse arboretele
din tipul II.

SUP „K” – rezervaţii de seminte, în care au fost repartizate arboretele din tipul
funcţional I, categoria funcţională: 1.5.H.

SUP „E” – rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii, în care au fost repartizate 17
arboretele din tipul funcţional I.

2.4. Ţeluri de gospodărire (baze de amenajare)
Fond de producţie – totalitatea arborilor şi arboretelor unei păduri, în măsura în care
îndeplinesc rolul de mijloc de producţie sau exercită funcţii de protecţie.
Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o
anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire (baze de amenajare) şi o
anumită mărime. Acestea, variează, ca efect al condiţiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al
acţiunilor gospodăreşti, facând ca şi starea fondului de producţie să varieze.
Există totuşi pentru orice pădure o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a
pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite este maximă.
Starea de maximă eficacitate a fondului de producţie se numeşte stare normală, iar
fondul de producţie respectiv se numeşte şi el normal. De asemenea, se numesc normale şi
caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..
Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte real. Acesta poate
fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate
normale.
Pentru îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice,
sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să
îndeplinească anumite cerinţe de structură.

Amenajamentul silvic urmăreşte aducerea fondului de producţie real, în starea
considerată ca fiind cea mai bună – stare normală.
Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se defineşte prin stabilirea ţelurilor de
gospodărire: regim, compoziţia – ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu.
2.4.1. Regimul
Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea
unei păduri (din sămanţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de
vedere.
Pentru realizarea funcţiilor ecologice şi social-economice stabilite în cadrul
Amenajamentului Silvic s-a prevăzut să se aplice regimul silvic codru, conform datelor din
amejanamentul precedent.
Regimul codrului asigura regenerarea din samânta, conservarea genofondului si realizarea
de arborete stabile si valoroase, precum si exercitarea functiilor de protectie a mediului.
2.4.2. Compoziţia ţel
Compoziţia ţel reprezintă combinaţia de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în
modul cel mai favorabil, atâtprin proporţia cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice ale
pădurii cu cerinţele social-ecologice şi economice, în orice moment al existenţei lui
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La stabilirea compoziţiei viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilităţii
ecologice prin menţinerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât şi a biotipurilor
corespunzătoare, precum şi prin promovarea unor specii şi compoziţii natural – potenţiale cât mai
apropiate de cele ale ecosistemelor naturale.
Compoziţia-ţel s-a stabilit pentru fiecare arboret avându-se în vedere:






compoziţia actuală;
compoziţia corespunzătoare tipului fundamental de pădure;
condiţiile staţionale determinate;
funcţiile ecologice-social-economicestabilite;
starea actuală a arboretelor.

2.4.3. Tratament

Ca baza de amenajare, tratamentul defineste structura arboretelor din punctul de vedere
al repartitiei arborilor pe categorii de diametre si al etajarii populatiilor de arbori.
Structura exprimă modul de constituire a arboretelor din punct de vedere al variaţiei vârstei
elementelor din care se compun. Se disting următoarele tipuri:
 Echienă – toţi arborii au practic aceeaşi vârstă, sau diferă cu cel mult 5 ani
 Relativ echienă – vârsta arborilor diferă cu peste 5 ani, dar nu cu mai mult de 30 ani
 Relativ plurienă – arborii fac parte din 2-3 generaţii, prezentând 2-3 stadii de
dezvoltare care se dispun în mod natural în etaje
 Plurienă – există arborii din toate categoriile de diametre şi vârste, prezentând toate
stadiile de dezvoltare şi în care nu se pot identifica etaje distincte.

igură 2 - Structura echienă
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Figură 3 - Structura plurienă

Tratamentul silvic, în sens larg, reprezintă întreg complexul de măsuri silvo-tehnice prin
care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare, în conformitate cu
ţelurile fixate.
În raport cu conditiile de structura care se cer realizate, s-au adoptat urmatoarele
tratamente(conform datelor din amenajamentul precedent):
A. tratamentul taierilor succesive Fac parte din grupa tratamentelor la care regenerarea se
face sub masiv, prin tăieri repetate, prin aplicarea a două sau mai multe tăieri ce se succed
la intervale de timp care variază în raport cu anii de fructificaţie, ritmul creşterii, stadiul
de dezvoltare şi exigenţele seminţişului. Lucrările de regenerare se desfășoară pe întreaga
suprafață a arboretului. Semnţişurile instalate beneficiează de adăpostul direct oferit de
arboretul bătrân, până la îndepărtarea lui definitivă;
B. tăieri progresive s-a propus in fagete, fagerto-molidete si amestecuri de fag, brad si
molid. Acest tip de tratament s-a propus in u.a.-urile cu consistenta mai mica sau egala cu
0.4, in care nu mai era posibila creearea de structuri cvasigradinarite;

C. tăieri cvasigrădinărite, cu perioada de regenerare 40 de ani, în arboretele exploatabile
neparcurse cu tăieri de regenerare, în cele parcurse cu astfel de tăieri în deceniul trecut şi
în arboretele parcurse cu tăieri succesive sau progresive, a căror structură actuală permite
aplicarea de tăieri cvasigrădinărite.
D. lucrări speciale de conservare in arboretele mature din S.U.P. M - păduri supuse
regimului de conservare deosebită, urmate de tot complexul de lucrări de refacere
ecologică.

2.4.4. Exploatabilitatea

20

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă
prin diametre limită, în cazul structurilor de codru grădinărit, şi prin diamtrele medii de realizat,
respectiv prin vârsta exploatabilităţii, în cazul structurilor de codru regulat şi de crâng.
În raport cu caracteristicile arboretelor şi funcţiile atribuite acestora, s-a stabilit:
 Vârsta exploatabilităţii de protecţie – 109 ani, conform datelor din amenajamentul
precedent.
Arboretele menţinute după vârsta exploatabilităţii prezintă o scădere a efectelor de protecţie
îndeplinite de arboret.
2.4.5. Ciclul
Ciclul condiţionează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat., el
detrminând mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei.
Ciclul s-a stabilit pe baza vârstei medii a exploatabilităţii de protecţie, ţinându-se seama de
structura actuală a fondului de producţie pe clase de vârstă:
 Ciclul adoptat – 110 ani, conform datelor din amenajamentul precedent.
Acesta este justificat din punct de vedere economic, ecologic şi silvicultural:
 Economic: asigură stabilitatea şi mobilitatea economică, influenţează pozitiv
întregul ansamblu de indicatori economici;
 Ecologic: asigură echilibrul hidrologic şi climatic, este favorabil dezvoltării faunei
naturale de interes cinegetic, sporeşte potenţialul estetic, măreşte diversitatea
naturală, măreşte posibilitatea de evoluţie favorabilă a ecosistemelor de pădure spre
structuri optime;
 Silvicultural: sporeşte şansa de succes a regenerării naturale şi de realizare a
arboretelor amestecate, permite aplicarea tratamentului stabilit.
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2.5. Lucrări de conducere a procesului de normalizare a pădurii
În procesul de normalizare a fondului de producţie al unei pădurii (fond de producţie
real), planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui
proces.
Conform datelor din amenajamentul precedent, prin U.P. I Ciucaș au fost propuse
următoarele lucrări silvice:
I.

Produse principale
a. Tăieri succesive

Fac parte din grupa tratamentelor la care regenerarea se face sub masiv, prin tăieri repetate,
prin aplicarea a două sau mai multe tăieri ce se succed la intervale de timp care variază în raport cu
anii de fructificaţie, ritmul creşterii, stadiul de dezvoltare şi exigenţele seminţişului. Lucrările de
regenerare se desfășoară pe întreaga suprafață a arboretului. Semnţişurile instalate beneficiează de
adăpostul direct oferit de arboretul bătrân, până la îndepărtarea lui definitivă.
b. Tăieri progresive
Fac parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate, localizate, la care regenerarea se face sub
masiv. Caracteristica pricipală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanşarea
procesului de regenerare, cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de puncte de pe
suprafaţa arboretului, care constituie aşa numitele ochiuri de regenerare. Cu ocazia revenirilor
următoare, seminţişurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, printr-una sau mai
multe tăieri. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele
cu altele, după care se execută tăieri de racordare.
În cadrul U.P. I Ciucaș, se vor practica tăieri progresive de însămânțare în arboretele cu
consistență mai mare de 0,7 unde semințișul utilizabil este puțin sau lipsește. Tăieri progresive de
însămânțare – punere în lumină se vor executa în arboretele cu consistență mai mare de 0,7 unde
există și semințiș utilizabil. Tăierile progresive de punere în lumină – racordare se vor executa în
arboretele cu consistența 0,4 – 0,6, unde semințișul utilizabil se regăsește pe 0,4S.
Tehnica tratamentului. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului
regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:
1.

Punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente, precum şi a celor
instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;
2. Provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde încă nu sa produs.

Pentru realizarea acestor obiective, teoreticianul tratamentului tăierilor progresive a
diferenţiat trei genuri de tăieri: (1) de deschidere a ochiurilor, (2) de lărgire şi luminare a
ochiurilor, precum şi (3) de racordare a ochiurilor.
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 0,8).
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Figură 4: Schema de aplicare a tratamentului tăierilor progresive

Tăierile de deschidere a ochiurilor urmăresc să asigure fie dezvoltarea seminţişului
preexistent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există. Pentru
realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile (ochiurile) existente, în care s-au instalat deja
seminţişuri utilizabile şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţişul
preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot
executa şi lucrări de mobilizare a solului pentru pregătirea acestuia în vederea declanşării
regenerării naturale.
Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere a ochiurilor
se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la
intensitatea tăierii în fiecare ochi.
Repartizarea ochiurilor se face ţinând seama de starea arboretului, de mersul regenerării şi
de posibilităţile de scoatere a materialului. Astfel, tăierile trebuie să înceapă în porţiunile mai rărite,
cu arbori mai bătrâni şi cu stare mai slabă de vegetaţie. Pentru a se uşura transportul şi
protejarea seminţişului instalat este indicat ca deschiderea ochiurilor să înceapă din interiorul
suprafeţei de regenerat spre drumurile de scoatere cele mai apropiate. Pe versanţi, ochiurile se
deschid începând de sus în jos spre drumul de scoatere a lemnului care este în general de vale.
Ochiurile se vor împrăştia la distanţe destul de mari, în general cuprinse între 1 şi 2 înălţimi medii
ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de
ochiurile alăturate.
Forma ochiurilor poate fi, după caz, circulară, ovală, eliptică sau, cel mai adesea,
neregulată (“mai mult lungă decât rotundă, adesea cu colţuri sau, în formă de amoebă”). Forma
ochiurilor se alege astfel încât să se poată asigura seminţişului umiditatea, căldura şi lumina
necesare pentru instalare şi dezvoltare iar pe de altă parte să-l protejeze contra unor eventuale
vătămări. Pentru a se alege o formă optimă s-a pornit de la maniera în care se desfăşoară
regenerarea naturală sub masiv. Astfel, s-a observat că, în regiunile călduroase şi uscate, seminţişul
natural apare de preferinţă în partea sudică, unde are asigurată umbrirea şi umiditatea necesară.
În schimb, în regiunile înalte sau umbrite, răcoroase şi umede, seminţişul se instalează şi se dezvoltă
mai bine în partea nordică a ochiului, unde primeşte căldură suficientă. Pornind de la aceste
constatări practice, se recomandă să se deschidă ochiuri de formă eliptică, orientate cu axa mare pe
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direcţia est-vest, în regiunile calde şi uscate, în timp ce în regiunile reci şi umede sunt preferate cele
eliptice orientate nord-sud.
Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în
primul rând de exigenţele faţă de lumină ale speciilor care se urmăreşte să fie regenerate. Astfel, la
speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad), care au nevoie de protecţie
de sus şi laterală, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar
0,75 H (H este înălţimea medie a arboretului). În plus, în aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri
rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În
arboretele din specii de lumină (stejar, gorun), care necesită doar protecţie laterală şi creşterea în
lumină plină de sus (Stejarului îi place să crească “în blană însă cu capul descoperit”), ochiurile
vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5 H la gorun şi chiar 2H la stejar. Pentru a se da de la început
lumină suficientă celor două specii se recomandă fie ca, în ochi, arborii să se extragă integral ori
consistenţa să se reducă până la valori de 0,4-0,5 (0,6).
Numărul ochiurilor, care nu se poate fixa cu anticipaţie ci rezultă pe teren, depinde de
mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari
şi tăierea în ochi mai intensă, ca la gorun sau stejar, cu atât numărul lor poate fi mai mic. Din
contră, în arborete cu specii de umbră (fag, brad), unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în
ochi sunt mici, şi numărul acestora este mai numeros (Negulescu, în Negulescu şi Ciumac, 1959).
Oricum, este necesar să se urmărească atent, din aproape în aproape, volumul de masă lemnoasă pus
în valoare în ochiurile care se deschid iar lucrarea să fie sistată atunci când s-a constatat că fost atins
volumul dorit, pentru a nu se depăşi posibilitatea anuală fixată prin amenajament.
În ochiuri se recomandă să fie extraşi arborii cu coroanele cele mai mari care, recoltaţi
ulterior, ar putea provoca vătămări grave seminţişului instalat. În plus, trebuie extrase integral
subetajul arborescent şi subarboretul, pentru a permite luminii să pătrundă la sol (Dămăceanu,
1984). Tot cu ocazia tăierii de deschidere a ochiurilor dar numai dacă se constată existenţa unor
arbori uscaţi, rupţi, doborâţi etc. se intervine şi în afara ochiurilor cu lucrări de igienă.
După ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise se trece la tăierile de
lărgire şi luminare a ochiurilor, ale căror obiective sunt clar definite prin denumirea menţionată.
Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de
lumină ale seminţişului, se face moderat şi repetat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră (brad
sau fag), respectiv printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la cele de
lumină (gorun, stejar).
Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afara acestuia s-a instalat deja
seminţiş utilizabil fie într-un an cu fructificaţie abundentă.
Principial, lărgirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrice (în optimul de vegetaţie
al speciilor de valoare) sau excentrice, numai în marginea lor fertilă, unde regenerarea progresează
activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic, ochiurile eliptice se lărgesc spre nord
în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud în regiunile cu
deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.
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Figură 5: Lărgirea concentrică (sus) şi excentrică (jos) a ochiurilor

În general, lăţimea benzii variază după natura speciei şi mersul regenerării. În general, ea nu
depăşeşte o înălţime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mică la speciile de umbră sau
când regenerarea este anevoioasă şi mai mare (2-3H) la cele de lumină sau în condiţii de regenerare
foarte favorabile. Dacă însă regenerarea, cu toate că tăierea de lărgire a ochiului s-a aplicat
corect într-un an de fructificaţie, decurge anevoios, este necesar să se execute lucrări de
favorizare a instalării seminţişului sau lucrări de asigurare a dezvoltării acestuia (extragerea
seminţişului neutilizabil şi a subarboretului, receparea seminţişului de foioase vătămat, descopleşiri,
completarea zonelor neregenerate etc).
Atunci când ochiurile, precum şi porţiunea dintre ele, sunt destul de bine regenerate şi
apropiate între ele, se poate recurge la tăierea de racordare, care constă din eliminarea printr-o
singură tăiere a ultimelor exemplare rămase din vechiul arboret între ochiurile regenerate. 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. În
gorunetele şi stejăretele de la noi, din raţiuni legate de necesitatea reducerii la maximum a
vătămărilor produse cu ocazia tăierilor de racordare, se recomandă ca acestea să se aplice înainte ca
seminţişul să atingă 0,5 m înălţime.
Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea
de racordare se poate executa însă este urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate.
La aplicarea tratamentului tăierilor progresive, posibilitatea fixată pe volum poate fi
realizată din orice parte a suprafeţei periodice în rând. Pentru recoltarea acesteia, în anii cu
fructificaţie se intervine cu tăieri de deschidere şi de lărgire a ochiurilor iar în cei lipsiţi de
fructificaţie cu celelalte feluri de tăieri (preparatorii, de luminare a ochiurilor sau de racordare).
În arboretele parcurse cu acest tratament din România, perioada generală de regenerare a
fost adoptată la 20 de ani însă tratamentul s-ar putea aplica fie în varianta cu perioadă normală (1520 ani ca la gorun) fie cu perioadă lungă (30 de ani ca la brad şi fag) de regenerare Mai importantă
pentru succesul regenerării este perioada specială de regenerare a fiecărui ochi în care a
fost declanşată regenerarea. Ţinând cont de capacitatea de rezistenţă sub masiv a speciilor
importante conduse cu tăieri în ochiuri (2-3 ani la stejar, 4-6 ani la gorun), se recomandă ca
perioada specială de regenerare să nu depăşească 2-4 ani la stejar, 5-7 ani la gorun, respectiv 8-12
ani la fag şi brad.
c. Tăieri cvasigrădinărite
Codrul cvasigrădinărit (tăiri jardinatorii) face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate
într-o perioadă mai lungă de timp, la care regenerarea se obţine sub masiv. El ocupă o poziţie
intermediară între tratamentul codrului grădinărit şi cel al tăierilor progresive. Prin aplicarea lui se
urmăreşte menţinerea permanentă şi în bune condiţii a acoperirii solului cu vegetaţie forestieră şi
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exercitarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie şi producţie atribuite
arboretelor respective. Intervenţiile vizează atât punerea în lumină a seminţişurilor valoroase
existente, cât şi declanşarea procesului de regenerare în puncte noi. Concomitent cu tăierile de
regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele de regenerare se aplică lucrările de îngrijire
necesare, potrivit stadiilor de dezvoltare ale seminţişurilor şi tinereturilor instalate.
În arboretele cu seminţiş utilizabil, tăierile se vor efectua în perioada de iarnă, când solul e
acoperit cu zăpadă, pentru a se evita vătămarea seminţişului. Concomitent cu extragerea arborilor
maturi, se vor extrage preexistenţii neutilizabili, pentru a se evita integrarea lor în viitorul arboret.
În arboretele în care se vor executa primele tăieri şi în care nu avem seminţiş instalat sau
seminţiş instalat pe o suprafaţă redusă, se vor efectua lucrări pentru ajutorarea regenerării naturale,
care vor consta în : mobilizarea solului şi extragerea seminţişului şi tineretului neutilizabil
preexistent.
O atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor, recurgându-se la
aplicarea unui complex de lucrări, de la receparea seminţişurilor vătămate şi completarea golurilor
neregenerate până la efectuarea degajărilor în porţiunile de seminţiş bine instalate.
d. Tăieri de conservare
În arboretele din ţara noastră cărora li s-au atribuit funcţii speciale de protecţie, acolo unde
structurile necesare pentru îndeplinirea optimă a funcţiilor respective nu se pot realiza şi menţine
prin intermediul tratamentelor prezentate mai sus, s-a propus şi oficializat după 1986 aplicarea aşanumitelor lucrări de conservare.
Acestea constau dintr-un ansamblu de intervenţii necesare a se aplica în arborete de vârste
înaintate, exceptate de la aplicarea tratamentelor, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor
sanitare, al asigurării permanenţei pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către
arboretele respective a funcţiilor de protecţie ce li se atribuie.
În acest scop, lucrările de conservare cuprind următoarele intervenţii:
-

lucrări de igienă, prin care se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, arborii rupţi de vânt
sau de zăpadă, precum şi cei bolnavi, atacaţi de dăunători, afectaţi de poluare, etc.
Acestea se execută ori de câte ori este nevoie;
promovarea nucleelor de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de
extrageri de arbori cu intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu
defecte, ajunse la limita longevităţii fiziologice, exemplare din specii cu valoare scăzută etc.;
îngrijirea seminţişurilor şi a tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate
potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleşiri, recepări, degajări);
împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii şi
ţelurilor de gospodărire urmărite;

În plus, acolo unde este necesar, lucrările de conservare pot să includă şi combaterea bolilor
şi dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea păşunatului şi a rezinajului, executarea
unor sisteme de drenare în pădurile situate pe staţiuni cu exces de umiditate, raţionalizarea accesului
publicului etc..
Referitor la intensitatea tăierilor care au rolul de a valorifica nucleele de seminţiş-tineret şi
înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă
următoarele:
- limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului recoltat prin lucrări de igienă;
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- limita superioară a acestor extrageri nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în
funcţie de starea şi funcţionalitatea fiecăruia. În astfel de situaţii se impune ca extragerile care
depăşesc 10% din volumul pe picior să fie justificate prin starea de fapt a arboretului (rupturi şi
doborâturi de vânt sau zăpadă, atacuri de insecte, etc.), care impune intervenţii cu intensităţi
relativ mari.
II.

Lucrări de îngrijire și conducere executate, conform datelor din amenajamentul
precedent

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa
arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor
lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o
serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea
caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de
efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.
a. Degajări
Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După
realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a
arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică
fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi
funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul
întregului ecosistem şi nu la nivel individual.
În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe
plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi
mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în
înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere,
în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere
în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă
intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului,
din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de
vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a
arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu
au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.
Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări.
Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de
copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.
În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de
dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se
urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele
sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.
Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale
naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite
porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de
îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi
arboretul trece în faza de nuieliş.
In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii
şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.
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Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din
teren, următoarele:
 dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a
preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor
viabile şi sănătoase;
 ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai
favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;
 ameliorarea mediului intern specific;
 menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o
avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare,
autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a
acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.
Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin
timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.
În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental),
degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste
lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.
În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş,
în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:
 în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul
natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o
înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să
rămână liberă;
 în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;
 aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.

(a)

(b)
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Figură 6: Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b)

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se
menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se
intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.
În arboretele din amenajamentele silvice aparținând Academiei Române, se vor executa
degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare,
foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm
pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite
coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor
principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)
Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada
optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile
fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul
sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.
Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate
(Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:
In = Ne/Ni * 100
Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi
suprafaţă, depinde de:
 natura speciilor
 condiţiile staţionare
 starea şi structura pădurii.
În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele
constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în
condiţiile staţionare cele mai prielnice.
Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii
de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de
1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.
b. Curățiri
Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariţia
unor fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată.
În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenţa pentru
spaţiul de nutriţie şi dezvoltare.
Curăţirile sau lămuririle reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în
fazele de nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi
conformare.
Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de
valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.
Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:
 continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel
fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din
speciile nedorite;
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 îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor
uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu
se întrerupă în nici un punct starea de masiv;
 reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi
în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;
 ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii
productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia;
 menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8).
Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din
fiecare tip de arboret.
Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în
faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m.
Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:
 exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase
evolutive gen cancere);
 preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită vătămărilor
produse arborilor remanenţi la doborâre);
 exemplarele speciilor copleşitoare, nedorite şi neconforme cu compoziţia ţel, dacă
sunt situate în plafonul superior al arboretului;
 exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu
provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă;
 exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile
prea dese.
(a)

(b)

Figură 7: Nuieliș înainte de curățire (a) și după curățire (b)
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Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea
(inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau
motounelte specifice.
Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, ca şi în cazul degajărilor, de speciile existente
precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea
(însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie
eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate realiza
şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, sau toamna târziu, după
căderea acestora.
Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă instalate în
porţiuni reprezentative ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:
 ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte
de intervenţie
IN = Ne/Ni x 100)
 ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a
arboretului înainte (Gi) de curăţire
IC = Ge/Gi x 100
După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în:
 slabe (IC < 5%)
 moderate (IC = 6-15%)
 puternice (forte) (IC = 16-25%)
 foarte puternice (IC > 25%).
În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri
excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în nici un punct
al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8.
Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura speciilor, de
starea arboretului, de condiţiile staţionare şi de lucrările executate anterior.
În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute
între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenţie în cazul
regenerărilor artificiale.
De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare măsură, calitatea
viitoarelor păduri.
c. Rărituri
Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care
se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea
valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.
Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază
fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu
asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.
Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu
efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.
Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:
31

 ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii
tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor
tehnologice ale lemnului acestora;
 ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;
 activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra
măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în
înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea
inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);
 luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază
pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea
naturală a pădurii;
 mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu
menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a
arboretului rămas.
În procesul de execuție a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi incluse în 2
metode de bază:
1. Rărituri selective – aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. Prin
execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaţi. După aceasta se
intervine asupra arboretelui de valoare mai redusă care vor fi extraşi. În această categorie sunt
incluse:





răritura de jos
răritura de sus
răritura combinată (mixtă)
răritura grădinărită, etc;

1. Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de extras se
aleg după o anumită schemă prestabilită, fără a se mai face o diferenţiere a
acestora după alte criterii.

Figură 8: Tipuri de rărituri
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În arboretele studiate se vor aplica rărituri combinate,deoarece în puţine cazuri, se
poate vorbi de o intervenţie în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) sau plafonul
inferior (răritura de jos). Datorită acestei situaţii, s-a impus necesitatea de a combina cele două tipuri
fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în special în arboretele
cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al compoziţiei.
Răritura combinată – constă în selecţionarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi ca
specie şi conformare, mai bine dotaţi şi plasaţi spaţial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul
superior, cât şi în cel inferior.
Aceasta urmăreşte realizarea unei selecţii pozitive şi individuale active având
următoarelor obiective:
promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate;
ameliorarea producţiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului;
mărirea spaţiului de nutriţie şi a creşterii arborilor valoroşi;
mărirea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici;
menţinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea
fructificaţiei şi ameliorarea condiţiilor bioecologice de producere a regenerării
naturale;
 punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare.






Tehnica de execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferenţierea în cadrul
arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităţi structurale şi funcţionale (de mică
anvergură), arborii se clasifică în funcţie de poziţia lor în arboret precum şi de rolul lor funcţional.

Figură 9: Răritura combinată

Biogrupă – este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare în creştere şi
dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcţie de care
se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) şi arbori dăunători (de
extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea a arborilor indiferenţi (nedefiniţi).
Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în
clasele a I-a şi a II-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate,
fără înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi elagaj natural bun, cu ramuri subţiri
dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaţi
pe suprafaţa arboretului.
Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode:
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1. Prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de păriş şi începutul celei de codrişor şi
însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceata îi face uşor de reperat în
cursul lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenţii cu rărituri. Această metodă prezintă
inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervenţiilor cu
rărituri, pot să-şi modifice poziţia socială (clasa poziţională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul
arborilor doborâţi de vânt).
2. Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenţie cu rărituri. În acest caz în care se pot
elimina o parte dintre inconvenientele opţiunii anterioare.
Arborii ajutători (folositori) stimulează creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare. Ei
ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor şi coroanelor arborilor de viitor, îndeplinind în
acelaşi timp rol de protecţie şi ameliorare a solului. Aceștia se aleg fie dintre exemplarele
aceleiaşi specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general
într-o clasă poziţională inferioară (a Il-a, a II 1-a sau a lV-a).
Arborii pentru extras – sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici
sunt incluși:
 arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători;
 arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, atacaţi de dăunători, cei cu defecte
tehnologice evidente;
 unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi
grupelor prea dese.
Arborii nedefiniţi – sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu
arborii de valoare. În consecinţă aceștia nu pot fi încadraţi în nici una dintre categoriile precedente.
Aceştia se pot găsi în orice clasă poziţională, fiind localizaţi de obicei la marginea biogrupelor.
d. Lucrări de igienă
Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare
corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în
curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a
arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să
se restrângă biodiversitatea pădurilor.
În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu
tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima
urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc,
igienizarea realizându-se astfel concomitent.
Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind
încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă
care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.
Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a
arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor
nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la
interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de
masiv;
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în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar
reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar
deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici
specifice.
Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor
accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie
din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a
arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).
Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este
inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse
secundare - rărituri.
III.

Lucrări de ajutorarea regenerarilor naturale și de împădurire, conform
datelor din amenajamentul precedent

a.
Lucrări necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o
componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în
vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.
Obiectivele acestor lucrări sunt:
 crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural,
format din specii proprii compoziţiei de regenerare;
 realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;
 consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare;
 selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;
 consolidarea regenerării obţinute;
 asigurarea compoziţiei de regenerare;
 remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.
Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării
intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea
seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de
masiv şi constau din:
1. Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului
Aceste lucrări se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului
din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de
condiţiile grele de sol şi constau din:
Mobilizarea solului, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus brut
(ca în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral.
Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea
seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.
2. Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului
Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până
ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:
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Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului
imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot
să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima
intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se
fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există
pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.
b. Lucrări de regenerare - Impăduriri
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii
pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.
Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete
foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă
eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor
recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în
care acest lucru este posibil.
Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă
posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care,
prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice,
impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin
regenerarea artificială.

Figură 10: Modul de regenerare în pădurea cultivată
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În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a
aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile
rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate
implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în
molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune
doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină
rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.
Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii,
doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele
două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna
silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai
existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de
calamitate.
În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din
primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii,
trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare
importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care
nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.
Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei
scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi
asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi
permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o
producţie cantitativ şi calitativ superioară.
Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu
având, în acest caz, un caracter mixt.
Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine întrun arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime
pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii
compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.
Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale
într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.
În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită
integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează,
ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă
exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.
În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt
imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De
asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se
doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în
considerare în mod complet justificat.
Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează
în una din următoarele categorii:
A) terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:
 poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;
 terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;
 terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi
doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);
 suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.
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B) terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi
reîmpădurite:
 suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop
tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)
 terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;
 suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul
îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei
C) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:
 suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având
porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de
regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;
 teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni
neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.
D) alte terenuri şi anume:
 terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;
 terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier
spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale,
menajere etc).
Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de
terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în
stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a
metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.
Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe
care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga
suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări
naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru
ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă
reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de
cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.
c. Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv
Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de
dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia sa instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere.
De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu
reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau
au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria
de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvica, cu perspectiva creşterii ponderii
acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.
În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală
şi artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare
măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.
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Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea
naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai
poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul
unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării,
desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza
cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul
de împădurire preferabil, perioada otpimă de executare în teren.
d. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere
În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de
înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei
erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia: atacurile de insecte şi bolile criptogamice,
efectivele de vânat etc.
Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu
rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu,
deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între
momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între
puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond
genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un
loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi
densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile
forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă.
Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv
sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată
diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar ta dispariţia unui număr însemnat de exemplare.
Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii
masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.
În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor,
crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile
forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor
defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.
În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu
frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin
caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.
Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea
puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din
executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor; elagajul
artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a.
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3. CARACTERISTICILE PLANULUI
A. Gradul în care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte
activitati viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de
functionare, fie în privinta alocarii resurselor
Proiectul nu implică alte activităţi decât cele legate de silvicultură şi exploatare
forestieră.
B. Gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv
pe cele în care se integreaza sau care deriva din ele

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Municipiului Brasov se
integrează în obiectivele de conservare a naturii, stabilite pentru ariile protejate care se
suprapune. El integreaza masurile stabilite prin draft-urile Planurilor de management propuse
pentru situl N2000 ROSCI0038 Ciucas.

Amenajamentul se corelează cu amenajamentele silvice ale suprafeţelor limitrofe, creând
condiţii optime pentru a asigura continuitatea vegetaţiei fondului forestier.
C. Problemele de mediu relevante pentru plan sau program
Măsurile de gospodărire prevazute în amenajament menţin sau chiar să îmbunătăţesc starea
de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor din suprafaţa Amenajamentului Silvic.
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4.CARACTERISTICILE EFECTELOR SI ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE
A. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor
Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului, pe o
durată scurtă respectându-se Ord. M.M.P. 1540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea
termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din UP/UB-urile si a
vegetatiei din afara fondului forestier.
B. Natura cumulativa a efectelor
Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele se realizează în baza unor norme
silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv
obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care
soluţiile tehnice pot fi stabilite. În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în
conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că
impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este de asemenea
nesemnificativ, lucrările având o intensitate redusă şi au un efect pozitiv asupra dezvoltării
arboretelor.
C. Natura transfrontiera a efectelor
Nu este cazul.
D. Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu
Efectuarea lucrărilor are un efect pozitiv şi benefic atât asupra sănătăţii umane cât şi
asupra mediului.
E. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan national, comunitar sau international
Amenajamentul silvic al U.P. I Ciucaș menţine sau reface starea de conservare favorabilă a
habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.
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V.

INFORMATII PRIVIND ARIILE PROTEJATE AFECTATE DE
IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC

Suprafaţa luată în studiu se suprapune cu ariile protejate: situl Natura 2000
ROSCI0038 Ciucaș( 100% pe suprafaţa planului si 16% la nivelul sitului).

1. SITUL DE IMPORTANTA COMUNITARA - ROSCI0038 CIUCAȘ
1.1. Suprafaţa sitului
63

Situl De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș are suprafaţa de 21968,8 ha, situat la
est de cursurile superioare ale râurilor Teleajen și Târlung, judetul Brașov (60%) si județul Prahova
(40%).
1.2. Regiunea biogeografică
67B

Aria protejată mentionata este situata in regiunea biogeografica alpină.
1.3. Tipuri de habitate în Situl De Importantă Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș
68B

Tipurile de habitate prezente în situl - ROSCI0038 Ciucaș sunt prezentate în tabelul
următor, asa cum sunt menționate în Formularul Standard Natura 2000.
Tabel 6: Tipurile de habitate prezente in situl - ROSCI0038 Ciucaș
Cod
8120
8110

Denumire habitat
Grohotisuri calcroase si de sisturi calcaroase din etajul
montan pana in cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)
Grohotisuri silicioase din etajul montan pana in cel
alpin (Androsacetalia alpinae si Galeopsietalia ladani)

Reprez.

Supr.
rel.

Conserv

0,1

B

B

B

B

0,01

C

C

B

B

%

Global

4060

Tufarisuri alpine si boreale

1

A

B

A

A

3230

Vegetatie lemnoasa cu Myricaria germanica de-a
lungul raurilor montane

1

A

C

A

A

7220*

Izvoare petrifiante cu forme de travertin (Cratoneurion)

0,001

A

B

A

A

3220

Vegetatie herbacee de pe malurile raurilor montane

1

B

C

B

B

3240

Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de-a lungul
raurilor montane

1

B

C

B

B

6170

Pajisti calcifile alpine si subalpine

0,1

B

B

B

B

6230*

Pajisti montane de Nardus bogate in specii pe
substraturi silicioase
Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la
nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin

0,005

B

C

B

B

1

B

C

B

B

5

B

C

B

B

0,05

A

C

A

A

6430
6520

Fanete montane

8210

Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci
calcaroase
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Cod

Denumire habitat

%

Reprez.

Supr.
rel.

Conserv

Global

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

1

B

C

B

B

9150

Paduri medio-europene de fag din CephalantheroFagion

1

B

C

B

B

4070*

Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium

6

A

C

A

A

3

A

A

A

A

0,1

B

C

A

B

0,001

C

C

B

C

1

B

C

B

B

A

C

A

A

B

C

B

B

1

A

B

B

B

3

B

C

B

B

9420
9180*

Paduri da Larix decidua si/sau Pinus cembra din
regiunea montana
Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri
si ravene

91Q0

Paduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros

6430

Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la
nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin

91V0

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

9410
91E0 *
9110

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana
(Vaccinio-Piceetea)
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

50
3

Habitatele marcate sunt cele înâlnite în cadrul suprafeței analizate de prezentul studiu.
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Notă:
In tabel, semnificatia abrevierilor din coloane este urmatoarea:
A. %: procentajul care arată proporţia de acoperire a habitatului din suprafaţa sitului
Ex: 91V0; 50 → 50% din suprafaţa sitului este acoperit cu tipul de habitat 91V0
B. Reprezentativitatea: gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului
Gradul de reprezentativitate exprimă măsura pentru cât de „tipic”este un habitat, folosinduse următorul sistem de ierarhizare:
A: reprezentativitate excelentă,
B: reprezentativitate bună
C: reprezentativitate semnificativă,. D: prezenţă nesemnificativă.
C. Suprafaţa Relativă: suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la
suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional
Acest criteriu se exprima ca un procentaj „p” ce corespunde următoarelor situaţii:
A: 100  p > 15%, B: 15  p > 2%, C: 2  p > 0%.
D. Stadiul De Conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de
habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie
Sistem de ierarhizare:
A: conservare excelentă, B: conservare bună, C: conservare medie sau redusă
E. Evaluare Globală: evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al
conservării tipului da habitat natural respectiv
Sistemul de ierarhizare fiind următorul:
A: valoare excelentă, B: valoare bună, C: valoare considerabilă.
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1.4. Speciile existente in sit care pot fi afectate prin implementarea planului
69B

In tabelul de mai jos sunt prezentate speciile existente in Situl Natura 2000 - ROSCI0038
Ciucaș, enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.
Tabel 7: Specii existente in Situl Natura 2000 - ROSCI0038 Ciucaș,
Consiliului 92/43/CEE
Specie
Grup Cod

Denumire §tiinfifica

enumerate in Anexa II a Directivei

Populatie
S

NP Tip

Marime
Min. Max.

Unit.

Sit
Categ.

masura CIRIVIP

Calit.

AIBICID

date

Pop.

AIBIC
Conserv. Izolare

Global

M

1352* Canis lupus(Lup)

P

R

C

B

C

B

M

1355 Lutra lutra

P

P

C

B

C

B

M

1361 Lynx lynx(Râs)

P

P

C

B

C

B

M

1324 Myotis myotis()

P

P

C

B

C

B

M

1303 Rhinolophus hipposideros()

P

P

C

B

C

B

M

1354* Ursus arctos(Urs)

P

P

C

A

C

A

A

1193 Bombina variegata

P

C

C

A

C

A

A

1166 Triturus cristatus

P

P?

A

P

C

B

C

B

P

P

DD

D

F

2001 Triturus montandoni(Triton
carpatic)
6964 Barbus meridionalis all
others()
6965 Cottus gobio all others()

P

P

DD

C

B

C

B

I

4014 Carabus variolosus

P

R

B

B

C

B

I

4057 Chilostoma banaticum

P

P

B

B

A

B

I

6199* Euplagia quadripunctaria()

P

P

B

B

C

B

I

4036 Leptidea morsei

P

P

C

B

C

B

I

1087* Rosalia alpina

P

R

C

B

C

B

P

4070* Campanula serrata

P

C

C

A

C

A

P

1902 Cypripedium calceolus

P

R

B

A

C

A

P

1758 Ligularia sibirica

P

R

C

A

C

A

P

1379 Mannia triandra

P

C

A

B

C

B

F

DD

D
B

DD

Notă:
In tabel, semnificatia abrevierilor din coloana Rezidenta este urmatoarea:
R: specie rara; V: specie foarte rara; C: specie comuna; P: semnifica prezenta speciei
In tabel, semnificatia abrevierilor din coloane Populaţie, Conservare, Izolare şi Evaluare globală
este urmatoarea:
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A. Populaţie: mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu
populaţiile prezente pe teritoriul naţional
Acest criteriu se exprima ca un procentaj „p” ce corespunde următoarelor situaţii:
A: 100  p > 15%, B: 15  p > 2%, C: 2  p > 0%, D: populaţie nesemnificativă
B. Conservare: gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante
pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere
Sistem de ierarhizare:
A: conservare excelentă, B: conservare bună, C: conservare medie sau redusă
C. Izolare: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire
normală a speciei
Este folosită următoarea clasificare:
A: populaţie (aproape) izolată,
B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie,
C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
D. Global: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective
Sistemul de ierarhizare fiind următorul:
A: valoare excelentă, B: valoare bună, C: valoare considerabilă.

1.5. Alte specii importante de floră si faună din Situl De Importanta Comunitara - ROSCI0038
Ciucaș
703

In Situl De Importantă Comunitară - ROSCI0038 Ciucaș sunt prezente si alte specii
importante de floră și faună, acestea fiind inscrise in tabelul 8. Tabelul contine si date privind
populatia acestora din sit, precum si motivul pentru care s-a inclus in lista fiecare specie, respectiv:
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Tabel 8: Alte specii importante de flora si fauna din Situl De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș
Specii
Grup

Cod

Denumire §tiinfifica

Populatie
S

NP

Marime
Min.

Hesperis matronalis ssp.
moniliformis
Larix decidua ssp. carpatica

M
M

2644

Onobrychis montana ssp.
transsilvanica
Arvicola terrestris scherman
Capreolus capreolus(Caprior )

M

2645

M
M

1357

M

Max.

Motivatie

Unit.

Categ.

masura

CIRIVIP

Anexa
IV

Alte categorii
V

A

B

C

R

X

R
R

X
X

R
P

X

Cervus elaphus(Cerb-nobil)

C

X

Felis silvestris cretensis

C

X

Martes martes(Jderul-de-copac)

P

Micromys minutus(Soarecelepitic)
Muscardinus avellanarius
Myoxus glis

R

X

X
X

1341

M

2597

Neomys fodiens

P

M

1326

R

X

M

1329

Plecotus
auritus(Liliacul-urecheat-brun)
Plecotus austriacus

R

X

M

1369

Rupicapra rupicapra

R

M

2599

Sorex araneus

P

A

1283

Coronella austriaca

R

X

X

A
A
A
A
A
A
A
A
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1203
2424
1256
1209
1213
2353
2357
2473

Hyla arborea
Lacerta vivipara
Podarcis muralis
Rana dalmatina
Rana temporaria()
Triturus alpestris
Triturus vulgaris()
Vipera berus
Salmo trutta fario(Pastrav)
Alopia canescens
Alopia canescens ambigua
Alopia canescens caesarea
Alopia canescens haueri
Alopia canescens mauritii
Alopia helenae Ciucașiana
Alopia helenae helenae
Alopia nefasta
Astacus astacus
Campodea magna
Deroceras sturanyi
Deroceras turcicum
Erebia epiphron
Erebia sudetica
Figites elongatus
Hypodryas maturna
Panthea coenobita
Pipiza fasciata
Xestia ashworthii candelarum
Zygaena exulans

P
P
R
P
C
R
R
R
C
R
R
R
R
R
R
C
P
R
P
P
P
P
R
P
R
R
R
R
R

X

X
X
X
X
X
X
X
X

1069
1052

P
P

X

M
M

1091

D

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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Specii
Grup

Cod

Denumire §tiinfifica

Populatie
S

NP

Marime
Min.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1762
1763

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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1866

Abies alba(Brad)
Achillea oxyloba ssp. schurii
Aconitum lycoctonum ssp.
moldavicum
Allium victorialis
Alopecurus pratensis
Androsace villosa
Angelica archangelica
Anthemis tinctoria ssp. fussii
Armeria alpina
Arnica montana(Arnica)
Artemisia eriantha()
Asplenium adiantum-nigrum
Campanula carpatica
Campanula cochlearifolia
Campanula patula ssp. abietina
Campanula transsilvanica
Centaurea pinnatifida
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerastium arvense ssp.
lerchenfeldianum
Cerastium cerastoides
Cerastium transsilvanicum
Chamorchis alpina
Chimaphila umbellata
Cirsium furiens
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cotoneaster nebrodensis
Crepis sibirica
Crocus banaticus
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza sambucina
Daphne blagayana
Dianthus spiculifolius
Dianthus tenuifolius
Doronicum carpaticum
Empetrum nigrum ssp.
hermaphroditum
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Eritrichium nanum ssp. jankae
Erysimum witmannii
Festuca amethystina
Festuca carpatica
Festuca versicolor
Galanthus nivalis
Gentiana punctata

Max.

Motivatie

Unit.

Categ.

masura

CIRIVIP

Anexa
IV

Alte categorii
V

A

B

C

D

R
R
R

X
X
X

R
R
R
V
R
V
C
R
R
R
R
C
R
R
R
R
R
R

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R
R
R
V
R
C
R
R
V
V
R
R
C
R
R
R
R
V
V
R
R
V
R
R
V
R
R
V

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Specii
Grup

Cod

Denumire §tiinfifica

Populatie
S

NP

Marime
Min.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

5104

Gentiana tenella
Gymnadenia conopsea
Hepatica transsilvanica
Heracleum carpaticum
Heracleum palmatum
Hesperis matronalis ssp.
candida
Hesperis nivea
Hesperis oblongifolia
Hutchinsia alpina ssp.
brevicaulis
Jovibarba heuffelii
Koeleria macrantha
Leontopodium alpinum
Leucorchis albida
Linum perenne ssp.
extraaxillare
Listera cordata
Lonicera caerulea
Lycopodium annotinum
Narcissus poeticus ssp.
radiiflorus
Neottia nidus-avis
Nigritella nigra ssp. nigra
Nigritella nigra ssp. rubra
Onobrychis montana ssp.
montana
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis ustulata
Phyteuma confusum
Pinus mugo
Pinus sylvestris(Pin )
Plantago gentianoides
Platanthera chlorantha
Pleurospermum austriacum
Primula elatior ssp. leucophylla
Ranunculus carpaticus
Ranunculus thora
Rhododendron myrtifolium
Rumex scutatus
Salix hastata
Salix retusa
Saxifraga bryoides
Saxifraga mutata ssp. demissa
Saxifraga pedemontana ssp.
cymosa
Scabiosa lucida ssp. lucida
Sorbus graeca
Taxus baccata
Thesium kernerianum

Max.

Motivatie

Unit.

Categ.

masura

CIRIVIP

Anexa
IV

Alte categorii
V

A

B

R
C
R
V
V
R

C

D

X
X
X
X
X
X

R
R
V

X
X
X

R
R
R
R
R

X
X
X
X
X

R
R
R
V

X
X
X

X
X

R
R
R
R

X
X
X
X

V
R
R
R
R
V
R
C
R
R
V
R
R
R
R
R
V
R
R
V
R

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R
V
V
V

X
X
X
X
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Specii
Grup

Cod

Denumire §tiinfifica

Populatie
S

NP

Marime
Min.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

2323

Thlaspi dacicum ssp. dacicum
Thymus bihoriensis
Thymus comosus
Traunsteinera globosa
Trinia glauca
Typha shuttleworthii
Veronica baumgartenii
Viola dacica
Viola tricolor(Trei fra i pata i)
Waldsteinia geoides

Max.

Motivatie

Unit.

Categ.

masura

CIRIVIP

Anexa
IV

Alte categorii
V

R
V
R
C
R
V
V
V
R
R

Notă: In tabel, semnificatia abrevierilor din coloana Categorie este urmatoarea:
B: păsări; M: mamifere; A: amfibieni; R: reptile; F: peşti; I: nevertebrate; P: plante
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A

B

C

D

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VI. DATE DESPRE PREZENTA, LOCALIZAREA SI SUPRAFAŢA
HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR PREZENTE PE
SUPRAFATA AMENAJAMENTULUI SILVIC
Suprafaţa luată în studiu se suprapune integral cu situl Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș
(15,6% din suprafaţa acestuia) după cum urmează:
Tabel 9: Situația supapunerii Amenajamentui Silvic peste situl ROSCI0038 Ciucaș conform datelor din
amenajamentul precedent
Aria naturala protejata
Nume

ROSCI0038 Ciucaș

Categoria

interes comunitar

Clasificare IUCN

V IUCN

Total U.P.

Provenienta
U.P.

U.A. - urile ce se
suprapun peste AP

U.P. I
Ciucaș
U.P. II
Târlung

Suprafata
ha

%

37-59 D, 139D-141D,
427 D-446 E, 489D

1591,2

46,6

7, 41, 97-145, 155

1822,9

53,4

3414,1

100

Analiza habitatelor si a speciilor făcându-se la nivelul suprafeței aflate în interiorul ariilor
naturale protejate peste care se suprapune suprafata amenajamentului silvic – 3414,1 ha.
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6. HABITATE PREZENTE PE SUPRAFATA AMENAJAMENTULUI SILVIC
Corespondenţa între tipurile de pădure naturale (descrise de Paşcovchi şi Leandru în 1958)
şi cele de habitate de importanţă comunitară („habitate Natura 2000” ), s-a făcut conform lucrării
„Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la
Directiva Habitate (92/43/EEC)” (Doniţă et al. 2005b). Această corespondenţă este prezentată în
tabelul nr. 10.
Tabel 10: Habitate N2000 prezente pe suprafata Amenajamentului Silvic, ce se suprapune cu Situl Natura 2000
ROSCI0038 Ciucaș conform datelor din Conferinta I

Tipuri natural fundamentale de padure

Habitate naturale Romania

Habitate Natura 2000

Cod

Denumire

Supraf.,
ha

Cod

Corespond. Habitate
Romania

Supraf ha

Denumire

Supraf ha

0

Fara vegetatie

150,3

-

-

150,3

Fara corespondenta

150,3

R4213

Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies) cu
Doronicum columnae

350,6

R4211

Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies) şi brad
(Abies alba) cu Pulmonaria
rubra

36,5
Fara corespondenta

735,2

-

Fara corespondenta

348,1

R4205

Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies) cu
Oxalis acetosella

527,4

9410 Paduri
acidofile de Picea
abies din regiunea
Montana
(VaccinioPiceetea)

566,1

91V0 Păduri dacice
de fag (SymphytoFagion)

1959,2

1116
1161
1211
1343
4116
4117
1111
1114
1115
1153

1311
1413

1341

2211
2212
2213
4111
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Molidiş de limită cu Oxalis
– Acetosella - i
Molidiş de stâncărie
calcaroasă - m
Molideto-brădet normal cu
floră de mull - s
Amestec de brad, molid şi
fag pe substrat calcaros -i
Făget montan pe sol
pseudogleizat - m
Făget montan pe sol
scheletic cu floră de mull -i
Molidiş normal cu Oxalis
acetosella -s
Molidiş cu Oxalis acetosella
pe soluri schel. - m
Molidiş cu Oxalis acetosella
-i
Molidiş cu Vaccinium
myrtillus -i
Amestec normal de
răşinoase şi fag cu floră de
mull - s
Molideto-făget cu flora de
mull pe sol schelet -m
Amestec de răşinoase şi fag
pe soluri schel. - m
Brădeto-făget normal cu
floră de mull -s
Brădeto-făget cu floră de
mull de product. mijl. -m
Brădeto-făget cu floră de
mull pe soluri schel. - m
Făget normal cu floră de
mull - s

97,8
252,8
36,5
243,9
64,9
39,3
332,3
99,5
95,6
38,7

333,9

R4206

R4101

11,6

388,4

R4102

102,4
15,3

38,7

345,5

388,4

R4104

Păduri sud-est carpatice de
fag (Fagus sylvatica) şi brad
(Abies alba) cu Pulmonaria
rubra

131,5

R4109

Păduri sud-est carpatice de
fag (Fagus sylvatica) cu

1093,8

13,8
339,0

Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies) şi brad
(Abies alba) cu Hieracium
rotundatum
Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) şi brad
(Abies alba) cu Pulmonaria
rubra
Păduri sud-est carpatice de
molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) şi brad
(Abies alba) cu Hieracium
rotundatum

Tipuri natural fundamentale de padure
Cod

Denumire

4114

Făget montan pe soluri
schel. cu floră de mull - m

4161

Făget montan cu
Vaccinium myrtillus (i)

Supraf.,
ha

Habitate naturale Romania
Corespond. Habitate
Romania
Symphytum cordatum

Cod

754,8
3,3

TOTAL

R4107

Habitate Natura 2000
Supraf ha

Denumire

Supraf ha

3,3

9110 Păduri de
Luzulo-Fagetum

3,3

Păduri sud-est carpatice de
fag (Fagus sylvatica) și brad
(Abies alba) cu Vaccinium
myrtillus

3414,1

3414,1

3414,1

Habitatele Natura 2000 din cadrul Sitului De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș
ce se regăsesc în suprafaţa Amenajamentului Silvic sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel 11: Habitatele Natura 2000 din cadrul Sitului De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș ce se
regăsesc în suprafaţa Amenajamentului Silvic conform datelor din Conferinta I
Habitat

Suprafata
habitat in plan

Suprafata
sit

Suprafata habitat
din sit conform
formular standard

% habitat conform
formular standard

% habitat la
nivelul sitului

ROSCI0038 Ciucaș
91V0

1959,2

10984,0

50

8,9

9110

3,3

659,0

3

0

9410

566,1

659,0

3

2,6

Fara corespondenta N2000
Alte terenuri fara vegaetatie
forestiera
Total ROSCI0038 Ciucaș

735,2

-

-

3,3

150,3

-

-

0,7

12302,0
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15,5

0

0

0

0

0

0

3414,1

21968,8

21968,8

Alte suprafete din afara siturilor de interes comunitar
Alte paduri din afara siturilor
Alte terenuri fara vegetatie
forestiera
Total alte suprafete din
afara siturilor de interes
comunitar
Total Amenajament Silvic

-

0

-

0

0

0

0

3414,1

-

-

-

-

Din analiza tabelului anterior se pot concluziona urmatoarele aspecte:
ROSCI0038 Ciucaș
 Cu ocazia lucrarilor de amenajare a padurilor in cadrul Sitului Natura 2000
ROSI0038 Ciucaș pentru 735,2 ha nu a fost identificat nici un habitat Natura 2000;
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6.1.

DESCRIEREA TIPULUI DE HABITAT
6.1.1.

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) - 91V0

Acest habitat grupează: padurile de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad
(Abies alba) cu Pulmonaria rubra; padurile de molid (Picea abies), fag si
brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii; padurile de fag cu
Symphytum cordatum si padurile de fag cu Phyllitis scolopendrium.
Habitatul se întâlneste în etajul montan din Carpatii românesti.
Corespondenta cu nomenclatorul habitatelor din România
(Doniţa et al., 2005):


R4101 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies),
fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria
rubra



R4103 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica)
şi brad (Abies alba) cu Leuchantemum waldsteinii



R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu
Pulmonaria rubra



R4108 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylva-tica) şi brad (Abies alba) cu
Leucanthemum waldsteinii



R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphztum cordatum

Figură 11: Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion) - 91V0

R4116 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium
Condiţii ecologice: Altitudine: (500)600-1400(1450) m; Clima: T=8,0-3,00C, P=7501200 mm.
Relief: versanţi slab pana la puternic înclinaţi cu expoziţii diferite, platouri, culmi, vâlcele
umede, coame, funduri de vai. Roci: variate, in special flis, conglomerate, şisturi cristaline, gresii
calcaroase, roci eruptive si metamorfice, bazice, intermediare, rar acide. Soluri de tip:
eutricambosol, luvosol, stagnosol, litosol, rendzine, districambosol, superficiale pana la profunde,
mai mult sau mai putin gleizate, oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice, eutrofice,
slab-scheletice pana la scheletice, slab acide-acide, jilave pana la umede.
Factori limitativi: cauze naturale (doborâturi de vânt, viituri), dar mai ales antropozoogene, intre care pe un loc important se situează exploatările forestiere iraţionale, ilegale,
păşunatul intensiv, poluarea ecosistemelor forestiere cu deşeuri industriale si menajere, incendierile,
intensificarea activităţilor de turism, colectarea necontrolata a speciilor de plante cu valoare
economica.
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Specii cheie: Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn Dentaria glandulosa), C.
bulbifera, Leucanthemum waldsteinii, Ranunculus carpaticus, Phyllitis scolopendrium, Aconitum
moldavicum, Hepatica transsylvanica, H. nobilis, Galium odoratum, Actaea spicata, Asarum
europaeum, Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Saxifraga rotundifolia, Silene heuffelii,
Hieracium transsylvanicum, Festuca drymeia, Calamagrosis arundinacea, Luzula luzuloides.
Asociaţii de plante: Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (inclusiv subas.
taxetosum baccatae Comes et Tauber 1977); Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964) Täuber
1987; Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu 1981);
Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963.
Prezenţa în zona studiată: Habitatul a fost identificat în zona vizată de planul de
amenajament.
ROSCI0038 Ciucaș
Conform Formularului Standard Natura 2000 acest tip de habitat Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion) - 91V0 se regăseşte pe aproximativ 10 984,0 ha, având o reprezentativitate
excelenta la nivelul sitului, si mai mica de 2% la nivel national. În cadrul suprafeţei
Amenajamentului Silvic acest tip de habitat a fost identificat pe o suprafață de 1959,2 ha.
6.1.2. Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – 9110
Acest habitat grupează: păduri de molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Hieracium transylvanicum;
păduri de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Festuca
drymeia; păduri de fag (Fagus sylvatica) si brad cu Hieracium
transsylvanicum; păduri de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba)
cu Vaccinium myrtillus; păduri de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca
drymeia. Acest tip de habitat se întâlneşte in toţi Carpaţii româneşti în
etajul nemoral.
Corespondenta cu nomenclatorul habitatelor din România
(Doniţa et al., 2005):




R4102 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea
abies), fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu
Hieracium rotundatum
R4110 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus
sylvatica) cu Festuca drymeia.

Figură 12: Păduri de fag de
tip Luzulo-Fagetum - 9110

Condiţii ecologice: Altitudini: 500-1450 m. Clima: T = 8,0-3,00C, P = 700-1300 mm.
Relief: versanţi mediu-puternic înclinaţi, cu diferite expoziţii, creste, culmi. Soluri: de tip
districambosol, criptopodzol, luvisol, prepodzol, mijlociu profunde – superficiale, ± scheletice,
moderat acide-foarte acide, oligo-mezobazice, oligotrofe, jilave-umede.
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Factori limitativi: doborâturi de vânt, îngheţuri timpurii sau târzii.
Specii cheie: Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Festuca
drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum, G.
schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica
officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis
acetosella, Poa nemoralis. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Viola reichenbachiana,
Rubus hirtus.
Asociaţii de plante: Festuco drymeiae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio rotundatiFagetum (Vida 1963) Tauber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soo 1962).
Prezenţa în zona studiată: Habitatul a fost identificat în zona vizată de planul de
amenajament.

Conform Formularului Standard Natura 2000 acest tip de habitat Păduri De Fag De Tip
Luzulo-Fagetum - 9110 se gaseste pe 659 ha, având o reprezentativitate buna la nivelul sitului, si
mai mica de 2% la nivel national. În cadrul suprafeţei Amenajamentului Silvic acest tip de
habitat a fost identificat pe o suprafață de 3,3 ha.

6.1.3. Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) - 9410
Acest habitat grupează: păduri montane acidofile de Picea
excelsa si de amestec (Picea abies-Abies alba-Fagus sylvatica)
dezvoltate pe versanti cu diverse expozitii.
Corespondenta cu nomenclatorul habitatelor din România
(Doniţa et al., 2005):
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Figură 13: Păduri acidofile de
Picea abies din regiunea
montana (Vaccinio-Piceetea) 9410



R4203 Păduri sud-est carpatice presubalpine de
molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica



R4205 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies)
cu Oxalis acetosella



R4206 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu
Hieracium rotundatum



R4207 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu
Hylocomium splendens



R4208 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu
Luzula sylvatica



R4210 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Sphagnum spp.



R4214 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu
Hieracium rotundatum.

Condiţii ecologice: Altitudine: 1000-1500 m; Clima: T=1,5-5,0oC, P=900-1400 mm.
Relief: versanţi slab pana la puternic înclinaţi cu expoziţii diferite, platouri, culmi, vâlcele
umede, coame, funduri de vai.
Factori limitativi: eroziunea solului.
Specii cheie: Picea abies, Abies alba, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Moneses
uniflora, Orthilia secunda, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Monotropa hypopitys, Huperzia
(Lycopodium) selago, Lycopodium annotinum, Sorbus aucuparia, Lonicera coerulea, Deschampsia
flexuosa, Oxalis acetosella, Corallorhiza trifida, Listera cordata, muschii Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Sphagnum girgensohnii.
Asociaţii de plante: Soldanello majori-Piceetum Coldea et Wagner 1988, Hieracio
rotundati-Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 1939, Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1953, Leucanthemo
waldesteinii-Piceetum Krajina 1933.
Prezenţa în zona studiată: Habitatul a fost identificat în zona vizată de planul de
amenajament.
Conform Formularului Standard Natura 2000 acest tip de habitat Păduri acidofile de
Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) - 9410 se regăseşte pe aproximativ
659,0 ha, având o reprezentativitate buna la nivelul sitului, şi mai mica de 2% la nivel naţional. În
cadrul suprafeţei Amenajamentului Silvic acest tip de habitat a fost identificat pe o suprafață de
566,1 ha.

Tabel 12: Factori cu potenţial perturbator care trebuie avuţi în vedere pentru evitarea deteriorării stării de
conservare a habitatelor forestiere
Habitat Natura
Factorul cu potenţial perturbator
2000
- extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător 1,
- împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale,
- tăierile în delict,
- extracţia unor materiale de construcţie,
- rezinajul,
- turismul necontrolat,
9410
- păşunatul şi trecerea animalelor domestice,
- vătămările produse de entomofaună (altele decât cele produse de insectele de scoarţă) şi de
agenţi fitopatogeni,
- pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide),
- incendiile naturale şi antropice,
- eroziunea.
- extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător,
- împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale,
91V0
- tăierile în delict,
- extracţia unor materiale de construcţie,
- turismul necontrolat,
1F

1

“extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător” se referă la exploatarea masei lemnoase fără respectarea
normelor tehnice în vigoare şi a celorlalte prevederi legale existente (OM 1.540 din 3 iunie 2011, cap III, art. 13-18)
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Habitat Natura
2000

9110

Factorul cu potenţial perturbator
- păşunatul şi trecerea animalelor domestice,
- vătămările produse de entomofaună şi de agenţi fitopatogeni,
- pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide),
- incendiile naturale şi antropice,
- eroziunea.
- extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător,
- împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale,
- tăierile în delict,
- extracţia unor materiale de construcţie,
- turismul necontrolat,
- păşunatul şi trecerea animalelor domestice,
- vătămările produse de entomofaună şi de agenţi fitopatogeni,
- pagubele produse de fauna sălbatică (în special cervide),
- incendiile naturale şi antropice,
- eroziunea.

NOTĂ: La momentul actual acţiunea factorilor prezentaţi în tabelul de mai sus asupra stării de
conservare a arboretelor este nesemnificativă.
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6.2.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI (MĂSURI DE GOSPODĂRIRE)

6.2.1.

Analiza impactului

Din analiza obiectivelor Amenajamentului Silvic, aşa cum sunt ele prezentate la capitolul
IV.2.1. Obiectivele ecologice, economice și sociale, tragem concluzia că acestea coincid cu
obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi
habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv
asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor
ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi
subunităţi de producţie (capitolele IV.2.2. Funcțiile pădurii și IV.2.3. Subunității de producție sau
protecție constituite).
Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general ţinând
cont de multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că obiectivele asumate de
Amenajamentul Silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura
2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea măsurilor de management
(lucrări silvice), în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile
pe care le îndeplinesc arboretele.

Figură 14: Măsuri de management în raport cu vârsta arboretelor

Pentru a putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice)
asupra ariei protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul şi tehnicile de
aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic pentru arboretele studiate.
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Se disting mai multe tipuri de măsuri de management – lucrări silvice:
1. Arborete în care nu se reglementează procesul de producţie, incluse în tipul funcţional I
Arboretele ce au fost încadrate în unitatea de gospodărire “S.U.P. E – Rezervaţii pentru
ocrotirea integrală a naturii conform datelor din amenajamentul precedent, în care este interzisă
exploatarea de arbori. Astfel, indiferent de formatie, grupe de formaţii forestiere, tipuri de structură
sau categorii de productivitate, în aceste arborete nu se organzează nici un fel de tăiere. În situaţii cu
totul excepţionale, când se impune recoltarea de masă lemnoasă de pe aceste suprafeţe, ca urmare a
unor cercetări de specialitate, se va lua în mod obligatoriu aprobarea forurilor competente prevăzute
de lege. În documentaţia ce se va elabora, de către deţinători sau de către unităţile silvice, în vederea
obţinerii aprobării de tăiere, se va arăta, pe lângă gravitatea şi amploarea fenomenului care obligă la
efectuarea tăierilor şi modul în care se propune a se interveni cu tăieri, cu toate detalile necesare.
2. Arborete în care nu se reglementează procesul de producţie, incluse în tipul funcţional
II
Păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport
ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă,
impunându-se numai lucrări speciale de conservare.
I.

Lucrări de îngrijire și conducere

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa
arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor
lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o
serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea
caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de
efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.
a. Degajări
Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După
realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a
arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică
fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi
funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul
întregului ecosistem şi nu la nivel individual.
În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe
plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi
mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în
înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere,
în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere
în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă
intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului,
din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de
vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a
arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu
au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.
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Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări.
Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de
copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.
În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de
dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se
urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele
sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.
Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale
naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite
porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de
îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi
arboretul trece în faza de nuieliş.
In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii
şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.
Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din
teren, următoarele:
 dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a
preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor
viabile şi sănătoase;
 ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai
favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;
 ameliorarea mediului intern specific;
 menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o
avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare,
autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a
acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.
Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin
timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.
În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental),
degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste
lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.
În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş,
în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:
 în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul
natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o
înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să
rămână liberă;
 în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;
 aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.
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(a)

(b)

Figură 15: Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b)

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se
menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se
intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.
În arboretele din amenajamentele silvice aparținând Academiei Române, se vor executa
degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare,
foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm
pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite
coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor
principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)
Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada
optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile
fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul
sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.
Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate
(Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:
In = Ne/Ni * 100
Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi
suprafaţă, depinde de:
 natura speciilor
 condiţiile staţionare
 starea şi structura pădurii.
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În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele
constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în
condiţiile staţionare cele mai prielnice.
Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii
de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de
1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.
b. Rărituri
Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care
se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea
valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.
Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază
fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu
asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.
Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu
efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.
Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:
 ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii
tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor
tehnologice ale lemnului acestora;
 ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;
 activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra
măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în
înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea
inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);
 luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază
pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea
naturală a pădurii;
 mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu
menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a
arboretului rămas.
În procesul de execuție a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi incluse în 2
metode de bază:
1. Rărituri selective – aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. Prin
execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaţi. După aceasta se
intervine asupra arboretelui de valoare mai redusă care vor fi extraşi. În această categorie sunt
incluse:





răritura de jos
răritura de sus
răritura combinată (mixtă)
răritura grădinărită, etc;
2. Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de
extras se aleg după o anumită schemă prestabilită, fără a se mai face o
diferenţiere a acestora după alte criterii.
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Figură 16: Tipuri de rărituri

În arboretele studiate se vor aplica rărituri combinate,deoarece în puţine cazuri, se
poate vorbi de o intervenţie în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) sau plafonul
inferior (răritura de jos). Datorită acestei situaţii, s-a impus necesitatea de a combina cele două tipuri
fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în special în arboretele
cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al compoziţiei.
Răritura combinată – constă în selecţionarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi ca
specie şi conformare, mai bine dotaţi şi plasaţi spaţial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul
superior, cât şi în cel inferior.
Aceasta urmăreşte realizarea unei selecţii pozitive şi individuale active având
următoarelor obiective:
promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate;
ameliorarea producţiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului;
mărirea spaţiului de nutriţie şi a creşterii arborilor valoroşi;
mărirea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici;
menţinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea
fructificaţiei şi ameliorarea condiţiilor bioecologice de producere a regenerării
naturale;
 punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare.






Tehnica de execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferenţierea în cadrul
arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităţi structurale şi funcţionale (de mică
anvergură), arborii se clasifică în funcţie de poziţia lor în arboret precum şi de rolul lor funcţional.
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Figură 17: Răritura combinată

Biogrupă – este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare în creştere şi
dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcţie de care
se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) şi arbori dăunători (de
extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea a arborilor indiferenţi (nedefiniţi).
Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în
clasele a I-a şi a II-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate,
fără înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi elagaj natural bun, cu ramuri subţiri
dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaţi
pe suprafaţa arboretului.
Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode:
1. Prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de păriş şi începutul celei de codrişor şi
însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceata îi face uşor de reperat în
cursul lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenţii cu rărituri. Această metodă prezintă
inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervenţiilor cu
rărituri, pot să-şi modifice poziţia socială (clasa poziţională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul
arborilor doborâţi de vânt).
2. Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenţie cu rărituri. În acest caz în care se pot
elimina o parte dintre inconvenientele opţiunii anterioare.
Arborii ajutători (folositori) stimulează creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare. Ei
ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor şi coroanelor arborilor de viitor, îndeplinind în
acelaşi timp rol de protecţie şi ameliorare a solului. Aceștia se aleg fie dintre exemplarele
aceleiaşi specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general
într-o clasă poziţională inferioară (a Il-a, a II 1-a sau a lV-a).
Arborii pentru extras – sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici
sunt incluși:
 arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători;
 arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, atacaţi de dăunători, cei cu defecte
tehnologice evidente;
 unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi
grupelor prea dese.
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Arborii nedefiniţi – sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu
arborii de valoare. În consecinţă aceștia nu pot fi încadraţi în nici una dintre categoriile precedente.
Aceştia se pot găsi în orice clasă poziţională, fiind localizaţi de obicei la marginea biogrupelor.
c.

Lucrari de igienă

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare
corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în
curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a
arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să
se restrângă biodiversitatea pădurilor.
În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu
tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima
urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc,
igienizarea realizându-se astfel concomitent.
Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind
încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoasele afectate de gândaci de scoarţă
care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.
Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a
arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor
nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la
interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de
masiv;

în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar
reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar
deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici
specifice.
Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă din cadrul subunitatilor de gospodarire in
care nu se reglementeaza recoltatarea de produse principale (SUP M – Conservare deosebita) este
inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile.
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II.

Lucrari de conservare

În arboretele din ţara noastră cărora li s-au atribuit funcţii speciale de protecţie, acolo unde
structurile necesare pentru îndeplinirea optimă a funcţiilor respective nu se pot realiza şi menţine
prin intermediul tratamentelor prezentate mai sus.
Acestea constau dintr-un ansamblu de intervenţii necesare a se aplica în arborete de vârste
înaintate, exceptate de la aplicarea tratamentelor, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor
sanitare, al asigurării permanenţei pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către
arboretele respective a funcţiilor de protecţie ce li se atribuie.
În acest scop, lucrările de conservare cuprind următoarele intervenţii:
-

lucrări de igienă, prin care se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, arborii rupţi de vânt
sau de zăpadă, precum şi cei bolnavi, atacaţi de dăunători, afectaţi de poluare, etc.
Acestea se execută ori de cîte ori este nevoie;
promovarea nucleelor de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de
extrageri de arbori cu intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu
defecte, ajunse la limita longevităţii fiziologice, exemplare din specii cu valoare scăzută etc.;
îngrijirea seminţişurilor şi a tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate
potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleşiri, recepări, degajări);
împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii şi
ţelurilor de gospodărire urmărite;

În plus, acolo unde este necesar, lucrările de conservare pot să includă şi combaterea bolilor
şi dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea păşunatului şi a rezinajului, executarea
unor sisteme de drenare în pădurile situate pe staţiuni cu exces de umiditate, raţionalizarea accesului
publicului etc..
Referitor la intensitatea tăierilor care au rolul de a valorifica nucleele de seminţiş-tineret şi
înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă
următoarele:
- limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului recoltat prin lucrări de igienă;
- limita superioară a acestor extrageri nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în
funcţie de starea şi funcţionalitatea fiecăruia. În astfel de situaţii se impune ca extragerile care
depăşesc 10% din volumul pe picior să fie justificate prin starea de fapt a arboretului (rupturi şi
doborâturi de vânt sau zăpadă, atacuri de insecte, etc.), care impune intervenţii cu intensităţi
relativ mari.
III.

Lucrari de ajutorarea regenerarilor naturale si de impadurire

A.
Lucrari necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o
componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în
vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.
Obiectivele acestor lucrări sunt:
 crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural,
format din specii proprii compoziţiei de regenerare;
 realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;
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Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării
intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea
seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de
masiv şi constau din:
Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului
Mobilizarea solului, se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea
seminţişului din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau
îngreunată de condiţiile grele de sol, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus
brut (ca în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral.
Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea
seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.
B.

Lucrări de regenerare – Împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii
pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.
Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete
foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă
eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor
recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în
care acest lucru este posibil.
Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă
posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care,
prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice,
impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin
regenerarea artificială.
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Figură 18: Modul de regenerare în pădurea cultivată

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a
aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile
rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate
implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în
molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune
doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină
rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.
Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii,
doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele
două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna
silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai
existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de
calamitate.
În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din
primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii,
trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare
importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care
nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.
Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei
scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi
asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi
permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o
producţie cantitativ şi calitativ superioară.
Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu
având, în acest caz, un caracter mixt.
Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine întrun arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime
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pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii
compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.
Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale
într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.
În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită
integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează,
ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă
exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.
În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt
imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De
asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se
doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în
considerare în mod complet justificat.
Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează
în categoria:
Terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:
 suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având
porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de
regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;
Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de
terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în
stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a
metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.
Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au
executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la
câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale
executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea
arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă
reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de
cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.
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3. Arborete în care
funcţional III

se reglementează procesul de producţie, incluse în tipul

In continuare se descriu măsurile de management – lucrări silvice adoptate de către plan:
I. Lucrari de ingrijire si conducere
Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa
arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor
lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o
serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea
caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de
efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.
a. Degajări
Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După
realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a
arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică
fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi
funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul
întregului ecosistem şi nu la nivel individual.
În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe
plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi
mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în
înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere,
în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere
în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă
intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului,
din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de
vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a
arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu
au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.
Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări.
Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de
copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.
În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de
dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se
urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele
sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.
Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale
naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite
porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de
îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi
arboretul trece în faza de nuieliş.
In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii
şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.
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Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din
teren, următoarele:
 dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a
preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor
viabile şi sănătoase;
 ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai
favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;
 ameliorarea mediului intern specific;
 menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o
avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare,
autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a
acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.
Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin
timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.
În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental),
degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste
lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.
În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş,
în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:
 în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul
natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o
înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să
rămână liberă;
 în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;
 aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.
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(a)

(b)
Figură 19: Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b)

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se
menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se
intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.
În arboretele din amenajamentele silvice aparținând Academiei Române, se vor executa
degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare,
foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm
pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite
coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor
principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)
Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada
optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile
fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul
sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.
Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate
(Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:
In = Ne/Ni * 100
Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi
suprafaţă, depinde de:
 natura speciilor
 condiţiile staţionare
 starea şi structura pădurii.
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În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele
constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în
condiţiile staţionare cele mai prielnice.
Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii
de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de
1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.
b. Curatiri
Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariţia
unor fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată.
În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenţa pentru
spaţiul de nutriţie şi dezvoltare.
Curăţirile sau lămuririle reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în
fazele de nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi
conformare.
Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de
valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.
Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:
 continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel
fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din
speciile nedorite;
 îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor
uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu
se întrerupă în nici un punct starea de masiv;
 reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi
în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;
 ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii
productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia;
 menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8).
Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din
fiecare tip de arboret.
Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în
faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m.
Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:
 exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase
evolutive gen cancere);
 preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită vătămărilor
produse arborilor remanenţi la doborâre);
 exemplarele speciilor copleşitoare, nedorite şi neconforme cu compoziţia ţel, dacă
sunt situate în plafonul superior al arboretului;
 exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu
provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă;
 exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile
prea dese.

74

(a)

(b)

Figură 20: Nuieliș înainte de curățire (a) și după curățire (b)

Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea
(inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau
motounelte specifice.
Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, ca şi în cazul degajărilor, de speciile existente
precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea
(însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie
eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate realiza
şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, sau toamna târziu, după
căderea acestora.
Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă instalate în
porţiuni reprezentative ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:
 ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte
de intervenţie
IN = Ne/Ni x 100)
 ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a
arboretului înainte (Gi) de curăţire
IC = Ge/Gi x 100
După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în:
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slabe (IC < 5%)
moderate (IC = 6-15%)
puternice (forte) (IC = 16-25%)
foarte puternice (IC > 25%).

În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri
excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în nici un punct
al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8.
Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura speciilor, de
starea arboretului, de condiţiile staţionare şi de lucrările executate anterior.
În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute
între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenţie în cazul
regenerărilor artificiale.
De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare măsură, calitatea
viitoarelor păduri.
c. Rarituri
Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care
se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea
valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.
Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază
fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu
asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.
Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu
efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.
Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:
 ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii
tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor
tehnologice ale lemnului acestora;
 ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;
 activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra
măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în
înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea
inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);
 luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază
pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea
naturală a pădurii;
 mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu
menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a
arboretului rămas.
În procesul de execuție a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi incluse în 2
metode de bază:
1. Rărituri selective – aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. Prin
execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaţi. După aceasta se
intervine asupra arboretelui de valoare mai redusă care vor fi extraşi. În această categorie sunt
incluse:
76






răritura de jos
răritura de sus
răritura combinată (mixtă)
răritura grădinărită, etc;

2. Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de extras se
aleg după o anumită schemă prestabilită, fără a se mai face o diferenţiere a acestora după alte
criterii.

Figură 21: Tipuri de rărituri

În arboretele studiate se vor aplica rărituri combinate,deoarece în puţine cazuri, se
poate vorbi de o intervenţie în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) sau plafonul
inferior (răritura de jos). Datorită acestei situaţii, s-a impus necesitatea de a combina cele două tipuri
fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în special în arboretele
cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al compoziţiei.
Răritura combinată – constă în selecţionarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi ca
specie şi conformare, mai bine dotaţi şi plasaţi spaţial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul
superior, cât şi în cel inferior.
Aceasta urmăreşte realizarea unei selecţii pozitive şi individuale active având
următoarelor obiective:
promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate;
ameliorarea producţiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului;
mărirea spaţiului de nutriţie şi a creşterii arborilor valoroşi;
mărirea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici;
menţinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea
fructificaţiei şi ameliorarea condiţiilor bioecologice de producere a regenerării
naturale;
 punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare.
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Tehnica de execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferenţierea în cadrul
arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităţi structurale şi funcţionale (de mică
anvergură), arborii se clasifică în funcţie de poziţia lor în arboret precum şi de rolul lor funcţional.

Figură 22: Răritura combinată

Biogrupă – este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare în creştere şi
dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcţie de care
se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) şi arbori dăunători (de
extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea a arborilor indiferenţi (nedefiniţi).
Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în
clasele a I-a şi a II-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate,
fără înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi elagaj natural bun, cu ramuri subţiri
dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaţi
pe suprafaţa arboretului.
Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode:
1. Prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de păriş şi începutul celei de codrişor şi
însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceata îi face uşor de reperat în
cursul lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenţii cu rărituri. Această metodă prezintă
inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervenţiilor cu
rărituri, pot să-şi modifice poziţia socială (clasa poziţională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul
arborilor doborâţi de vânt).
2. Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenţie cu rărituri. În acest caz în care se pot
elimina o parte dintre inconvenientele opţiunii anterioare.
Arborii ajutători (folositori) stimulează creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare. Ei
ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor şi coroanelor arborilor de viitor, îndeplinind în
acelaşi timp rol de protecţie şi ameliorare a solului. Aceștia se aleg fie dintre exemplarele
aceleiaşi specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general
într-o clasă poziţională inferioară (a Il-a, a II 1-a sau a lV-a).
Arborii pentru extras – sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici
sunt incluși:
 arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători;
 arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, atacaţi de dăunători, cei cu defecte
tehnologice evidente;
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 unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi
grupelor prea dese.
Arborii nedefiniţi – sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu
arborii de valoare. În consecinţă aceștia nu pot fi încadraţi în nici una dintre categoriile precedente.
Aceştia se pot găsi în orice clasă poziţională, fiind localizaţi de obicei la marginea biogrupelor.
d. Lucrari de igienă
Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare
corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în
curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a
arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să
se restrângă biodiversitatea pădurilor.
În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu
tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima
urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc,
igienizarea realizându-se astfel concomitent.
Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind
încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă
care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.
Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a
arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor
nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la
interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de
masiv;

în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar
reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar
deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici
specifice.
Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor
accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie
din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a
arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).
Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este
inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse
secundare - rărituri.
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II.

Tratamente silvice

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe
categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.
În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai
multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament.
În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta
este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ
lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau
reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure.
În sens restrâns, prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi
se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop.
Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa
produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse
principale.
a.

Taieri succesive

Acesta constă în parcurgerea suprafeţei de regenerat cu două sau mai multe tăieri repetate
într-o anumită perioadă, prin care se ridică treptat şi pe cât posibil uniform arboretul bătrân, creinduse astfel condiţii prielnice instalării şi dezvoltării unui nou arboret.
Lucrările de regenerare se localizează pe o bandă îngustă, la o margine a arboretului,
înaintând apoi treptat până la regenerarea sa integrală.
Marginile se răresc treptat şi sub acoperişul lor se instalează seminţişul iar, după ce
arborii materni din această porţiune se îndepărtează complet, suprafaţa respectivă, acoperită de
seminţiş dar situată pe teren descoperit, primeşte încă un timp protecţia laterală a arboretului
alăturat. În acest mod se consideră că la marginea masivului pot fi distinse două benzi (fâşii):

banda (fâşia) internă este o fâşie din interiorul arboretului care se întinde de la
lizieră până acolo unde nu se mai resimte influenţa favorabilă a marginii masivului asupra
regenerării. Orientativ, această bandă are o lăţime cuprinsă între 1/2 şi de 2 ori înălţimea medie a
arboretului şi se parcurge cu tăieri care răresc uniform sau neuniform arboretul, ceea ce provoacă
fructificarea şi asigură instalarea şi creşterea seminţişului.

banda (fâşia) externă constă dintr-o fâşie din exteriorul arboretului (terenul
descoperit imediat învecinat acestuia), care se întinde de la lizieră până acolo unde arboretul îşi
mai face încă simţită influenţa sa favorabilă. Banda externă provine dintr-o bandă internă, de pe
care s-au ridicat şi ultimii arbori bătrâni atunci când seminţişul a pus deja stăpânire pe sol şi are
nevoie să crească în condiţii libere, de teren descoperit, beneficiind numai de protecţia masivului
alăturat. Această bandă este mai îngustă decât cea internă, lăţimea sa variind între 1/2 şi 2/3 din
înălţimea medie a arboretului.
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Figură 23: Schema regenerării în margine de masiv

Cele două benzi amintite sunt de nedespărţit (realizează o unitate de acţiune) şi
se completează reciproc în cursul regenerării. Prin intermediul acestor benzi se realizează trecerea
treptată de la masivul închis la suprafaţa descoperită, asigurându-se înaintarea continuă a regenerării
în interiorul masivului.
De regulă lățimea unei benzi de parcurs cu tăieri de regenerare variază în raport cu
rezistența la doborâturi a arboretelor respective, fiind mai mică în situațiile în care pericolul de
doborâre este mai accentuat. Astfel, la molidișuri lățimea benzii va fi de 1,5 – 2,0 înălțimi (H) de
arbore.

Figură 24: Schema de aplicare a tăierilor rase la margine de masiv
(V – direcţia vântului; T – direcţia de înaintare a tăierilor)

Tehnica tratamentului. Prin aplicarea tratamentului tăierilor succesive în margine de
masiv se urmăreşte realizarea a două obiective majore:
1. Recoltarea volumului de masă lemnoasă stabilit prin amenajament ca posibilitate anuală
de produse principale;
2. Instalarea şi conducerea regenerării din sămânţă, sub masiv şi cât mai uniform, astfel
încât generaţia tânără să constituie un nou arboret simultan cu lichidarea arboretului bătrân.
În scopul realizării acestor obiective, tratamentul menţionat face apel la trei tăieri de
regenerare [de însămânţare, de punere în lumină (secundare, de dezvoltare) şi definitivă (finală)].
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Înainte de începerea aplicării acestora se mai recomandă uneori şi intervenţia cu aşa-numitele tăieri
preparatorii (pregătitoare).

Figură 25: Schema de aplicare a tratamentului tăierilor succesive

Prin tăierea preparatorie se urmăreşte a pune arboretul în măsură să fructifice abundent,
iar solul în stare să primească sămânţa. Această tăiere nu este necesară acolo unde arboretele au
fost parcurse susţinut cu rărituri până aproape de vârsta exploatabilităţii. Dacă însă răriturile nu sau aplicat sau nu şi-au atins obiectivul (crearea unor condiţii favorabile pentru intensificarea
fructificaţiei şi realizarea unei regenerări naturale corespunzătoare), tăierile preparatorii, având
caracterul unor rărituri întârziate sunt obligatorii şi se pot executa în mai multe reprize, care
încetează cu câţiva ani înaintea începerii celor de regenerare.
Prin aplicarea tăierilor preparatorii, care se desfăşoară pe întreaga suprafaţă a benzi şi
într-un mod cât mai uniform, se urmăreşte să se elimine arborii speciilor copleşitoare sau de mai
mică valoare economică şi culturală, arborii rău conformaţi, rupţi, uscaţi, atacaţi de boli şi
dăunători. Dacă nu s-ar produce reducerea prea puternică a consistenţei (sub 0,7, chiar 0,8), prin
aceste tăieri se pot elimina şi arborii groşi şi cu coroane prea mari care, tăiaţi mai târziu, pot produce
prejudicii mari cu ocazia scoaterii din pădure.
În general, intensitatea tăierilor preparatorii nu depăşeşte 25% din suprafaţa sau volumul
arboretului în picioare, aşa cum se întâmplă în făgete, iar consistenţa nu trebuie să se reducă
după lucrare, în general, sub 0,7.
Deoarece sunt considerate fără restricţii, tăierile preparatorii se pot executa de-a lungul
întregului an.
Tăierea de însămânţare are scopul ca, prin recoltarea volumului stabilit ca
posibilitate anuală, să asigure însămânţarea completă a suprafeţei în regenerare, un “acoperiş”
favorabil puieţilor instalaţi, precum şi protejarea solului, menţinându-l afînat.
Pentru aceasta, se recomandă ca prin tăierea respectivă să se rărească arboretul astfel încât
să rezulte o distribuţie cât mai uniformă a frunzişului (deci o acoperire cât mai uniformă a solului
de către coronament) şi nu o distribuţie cât mai uniformă a arborilor în cuprinsul arboretului, aşa
cum se recomanda în urmă cu aproape două secole. Uniformitatea umbririi solului de către
coronament poate favoriza instalarea şi dezvoltarea ulterioară cât mai uniformă a seminţişului
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sub masiv, ceea ce, în mod teoretic, va permite şi aplicarea oarecum uniformă a viitoarelor
tăieri.
Pentru a se realiza obiectivele urmărite prin tăierea de însămânţare este obligatoriu ca
aceasta să se execute:
 în anul de fructificaţie – arborii de extras se doboară numai după diseminarea seminţei, fără
însă a se întârzia prea mult (sfârşitul lui martie-începutul lui aprilie), deoarece “în
momentul germinaţiei seminţei este nevoie de linişte desăvârşită în pădure”. În acest caz,
arboretul se poate rări relativ uniform, fără precauţii speciale.
 după anul de fructificaţie, când s-a instalat deja sub masiv seminţiş utilizabil. Aici, tăierile
pot fi uniforme sau neuniforme, după cum s-a instalat seminţişul, astfel încât acolo unde
acesta este continuu şi uniform, arboretul se poate rări mai puternic, în timp ce în porţiunile
fără seminţiş se intervine mai slab sau acestea se lasă neatinse până la un nou an de
fructificaţie.
Intensitatea tăierii de însămânţare variază între limite largi, care depind de compoziţia şi
consistenţa arboretului bătrân, de numărul de tăieri preconizate, de condiţiile staţionale, de
exigenţele ecologice ale seminţişului speciilor dorite în compoziţia-ţel a viitorului arboret. Astfel, în
decursul timpului s-a considerat că tăierile de însămânţare se pot realiza închis (când ramurile
laterale se ating la bătaia vântului), deci consistenţa se menţine ridicată, sau deschis, când intervalul
dintre coroanele arborilor poate ajunge de la 2 la 5-6 m şi se produce reducerea considerabilă a
consistenţei. În cazul speciilor (brad, fag) cu seminţiş delicat (sensibil la arşiţă, secetă sau
îngheţ), care însă poate suporta o perioadă mai îndelungată acoperişul arboretului bătrân,
intensitatea tăierii de însămânţare nu va depăşi 20-25%, ceea ce se asimilează cu o tăiere mai
mult sau mai puţin închisă. Datorită aceloraşi motive, consistenţa rămasă după tăiere nu trebuie să
coboare, în general, sub 0,7, excepţia constituind-o unele făgete de productivitate superioară din
regiunea de dealuri, unde o regenerare foarte bună se poate obţine şi când consistenţa este redusă
prin tăierea de însămânţare la 0,5-0,6.
Principala problemă de rezolvat la aplicarea tăierii de însămânţare este alegerea arborilor
de extras. Deoarece ar trebui ca după intervenţie să rămână în arboret numai exemplare semincere
de valoare (viguroase, sănătoase, bine conformate şi elagate, cu coroane simetrice şi dezvoltate
lateral etc.), se recomandă ca prin tăierile de însămânţare să se recolteze mai ales arborii cu
coroanele cele mai mari, care ar putea produce ulterior vătămări importante seminţişului instalat, cei
din speciile nedorite în viitoarea pădure, precum şi cei cu defecte, bolnavi, rămaşi în subetaj.
Înaintea tăierii de însămânţare într-un an de fructificaţie este obligatorie îndepărtarea
integrală a vegetaţiei arbustive şi a seminţişului preexistent neutilizabil. În plus, atunci când solul
este tasat sau înierbat puternic, se recomandă şi mobilizarea superficială a acestuia pentru a asigura
condiţii favorabile pentru germinarea seminţelor şi răsărirea-creşterea plantulelor.
Prin tăierea de punere în lumină (de dezvoltare, secundară) se urmăreşte să se ofere
spaţiul de creştere şi lumina necesare seminţişului tânăr care între timp s-a instalat.
La fag şi brad, specii sensibile la acţiunea factorilor climatici dar care rezistă bine
sub masiv, prima intervenţie de acest gen se aplică la (2) 3-4 (5) ani după aceeaşi tăiere,
consistenţa după recoltarea arborilor coborând până la 0,3-0,4. În ambele situaţii, deoarece “starea
seminţişului dictează modul de intervenţie”, necesitatea intervenţiei cu tăieri de luminare este
determinată numai pe teren, observându-se posibilele semne ale lâncezirii puieţilor (frunze mici, de
culori mai deschise; creştere diminuată în înălţime a lujerului terminal). Uneori, în făgete, s-a
recomandat ca tăierea de punere în lumină să se realizeze numai luând în considerare aspectul
înălţimea puieţilor instalaţi, cu valori de 20-30 (chiar 45) cm.
Prin tăierea de punere în lumină se intervine numai pentru extragerea arborilor seminceri
care, acoperind seminţişul cel mai complet şi mai viguros instalat, riscă să-l copleşească şi elimine.
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Aceasta face ca tăierea amintită să nu se poată aplica în mod uniform pe întreaga suprafaţă a
arboretului. Astfel, acolo unde nu există încă seminţiş nu se va interveni, aşteptându-se un nou an
de fructificaţie, în timp ce în zonele cu seminţiş se poate recurge fie la o tăiere prin care acesta este
luminat fie chiar la una definitivă.
În corelaţie cu intensitatea tăierii de însămânţare şi necesităţile seminţişului se poate recurge
la 2 (specii cu temperament de lumină gen cvercinee) până la 4 (specii tolerante la umbrire dar
sensibile la îngheţ sau arşiţă gen fag sau brad) tăieri de punere în lumină, succedate la intervale de
la 2-3 până la 4-5 ani.
Prin tăierea definitivă se recoltează integral ultimii arbori rămaşi pe suprafaţa aflată în curs
de regenerare, astfel încât noul arboret se dezvoltă în condiţiile terenului descoperit. Aplicarea
acestei tăieri este recomandată atunci când puieţii, acoperind bine solul, formează starea de masiv
pentru prima oară iar menţinerea în picioare a arborilor bătrâni le-ar afecta creşterea, după cum
doborârea şi colectarea lor ulterioară ar provoca prejudicii noii regenerări.
În condiţiile ţării noastre se consideră în general că tăierea definitivă se poate aplica atunci
când seminţişul speciilor de valoare, devenit independent din punct de vedere biologic, s-a instalat
pe cel puţin 70% din suprafaţă şi realizează înălţimi de 30-80 cm.
Prin această ultimă tăiere, vătămarea seminţişului nu poate fi evitată dar aceasta va fi cu atât
mai redusă cu cât înălţimea sa este mai mică iar tehnologia de exploatare se aplică mai corect. În
acest sens, se consideră că vătămările seminţişului prin lucrările de exploatare în tăieri definitive pot
să ajungă la valori de 30-40 (50)% şi chiar la 100%. În ţara noastră, procentul maxim de vătămare
s-a constatat la înălţimi ale puieţilor de peste 1-1,5 m. Din acest motiv, în gorunete şi făgete se
recomandă ca tăierea definitivă să nu întîrzie după ce seminţişul a ajuns la 40-50 cm înălţime.
Atunci când seminţişul de foioase a fost vătămat prin exploatare se poate recurge la receparea
(tăierea de la nivelul solului) acestuia, operaţie care însă măreşte simţitor costurile regenerării. În
plus, dacă se doreşte ameliorarea compoziţiei arboretelor instalate pe cale naturală după tăieri
succesive, se poate recurge şi la lucrări de completare a regenerării naturale, prin care se introduc
specii de valoare economică şi culturală ridicată, inexistente în arboretul tânăr.
b. Taieri progresive
Acesta consistă în aceea că se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin
aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în
cuprinsul pădurii, în funcţie de mersul instalării şi dezvoltării seminţişului ce va constitui noul
arboret.
Tehnica tratamentului. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului
regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:
Punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente, precum şi a celor
instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;
2. Provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde încă nu sa produs.

1.

Pentru realizarea acestor obiective, teoreticianul tratamentului tăierilor progresive a
diferenţiat trei genuri de tăieri: (1) de deschidere a ochiurilor, (2) de lărgire şi luminare a
ochiurilor, precum şi (3) de racordare a ochiurilor.
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 0,8).
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Figură 26: Schema de aplicare a tratamentului tăierilor progresive

Tăierile de deschidere a ochiurilor urmăresc să asigure fie dezvoltarea seminţişului
preexistent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există. Pentru
realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile (ochiurile) existente, în care s-au instalat deja
seminţişuri utilizabile şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţişul
preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot
executa şi lucrări de mobilizare a solului pentru pregătirea acestuia în vederea declanşării
regenerării naturale.
Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere a ochiurilor
se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la
intensitatea tăierii în fiecare ochi.
Repartizarea ochiurilor se face ţinând seama de starea arboretului, de mersul regenerării şi
de posibilităţile de scoatere a materialului. Astfel, tăierile trebuie să înceapă în porţiunile mai rărite,
cu arbori mai bătrâni şi cu stare mai slabă de vegetaţie. Pentru a se uşura transportul şi
protejarea seminţişului instalat este indicat ca deschiderea ochiurilor să înceapă din interiorul
suprafeţei de regenerat spre drumurile de scoatere cele mai apropiate. Pe versanţi, ochiurile se
deschid începând de sus în jos spre drumul de scoatere a lemnului care este în general de vale.
Ochiurile se vor împrăştia la distanţe destul de mari, în general cuprinse între 1 şi 2 înălţimi medii
ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de
ochiurile alăturate.
Forma ochiurilor poate fi, după caz, circulară, ovală, eliptică sau, cel mai adesea,
neregulată (“mai mult lungă decât rotundă, adesea cu colţuri sau, în formă de amoebă”). Forma
ochiurilor se alege astfel încât să se poată asigura seminţişului umiditatea, căldura şi lumina
necesare pentru instalare şi dezvoltare iar pe de altă parte să-l protejeze contra unor eventuale
vătămări. Pentru a se alege o formă optimă s-a pornit de la maniera în care se desfăşoară
regenerarea naturală sub masiv. Astfel, s-a observat că, în regiunile călduroase şi uscate, seminţişul
natural apare de preferinţă în partea sudică, unde are asigurată umbrirea şi umiditatea necesară.
În schimb, în regiunile înalte sau umbrite, răcoroase şi umede, seminţişul se instalează şi se dezvoltă
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mai bine în partea nordică a ochiului, unde primeşte căldură suficientă. Pornind de la aceste
constatări practice, se recomandă să se deschidă ochiuri de formă eliptică, orientate cu axa mare pe
direcţia est-vest, în regiunile calde şi uscate, în timp ce în regiunile reci şi umede sunt preferate cele
eliptice orientate nord-sud.
Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în
primul rând de exigenţele faţă de lumină ale speciilor care se urmăreşte să fie regenerate. Astfel, la
speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad), care au nevoie de protecţie
de sus şi laterală, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar
0,75 H (H este înălţimea medie a arboretului). În plus, în aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri
rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În
arboretele din specii de lumină (stejar, gorun), care necesită doar protecţie laterală şi creşterea în
lumină plină de sus (Stejarului îi place să crească “în blană însă cu capul descoperit”), ochiurile
vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5 H la gorun şi chiar 2H la stejar. Pentru a se da de la început
lumină suficientă celor două specii se recomandă fie ca, în ochi, arborii să se extragă integral ori
consistenţa să se reducă până la valori de 0,4-0,5 (0,6).
Numărul ochiurilor, care nu se poate fixa cu anticipaţie ci rezultă pe teren, depinde de
mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari
şi tăierea în ochi mai intensă, ca la gorun sau stejar, cu atât numărul lor poate fi mai mic. Din
contră, în arborete cu specii de umbră (fag, brad), unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în
ochi sunt mici, şi numărul acestora este mai numeros (Negulescu, în Negulescu şi Ciumac, 1959).
Oricum, este necesar să se urmărească atent, din aproape în aproape, volumul de masă lemnoasă pus
în valoare în ochiurile care se deschid iar lucrarea să fie sistată atunci când s-a constatat că fost atins
volumul dorit, pentru a nu se depăşi posibilitatea anuală fixată prin amenajament.
În ochiuri se recomandă să fie extraşi arborii cu coroanele cele mai mari care, recoltaţi
ulterior, ar putea provoca vătămări grave seminţişului instalat. În plus, trebuie extrase integral
subetajul arborescent şi subarboretul, pentru a permite luminii să pătrundă la sol (Dămăceanu,
1984). Tot cu ocazia tăierii de deschidere a ochiurilor dar numai dacă se constată existenţa unor
arbori uscaţi, rupţi, doborâţi etc. se intervine şi în afara ochiurilor cu lucrări de igienă.
După ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise se trece la tăierile de
lărgire şi luminare a ochiurilor, ale căror obiective sunt clar definite prin denumirea menţionată.
Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de
lumină ale seminţişului, se face moderat şi repetat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră (brad
sau fag), respectiv printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la cele de
lumină (gorun, stejar).
Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afara acestuia s-a instalat deja
seminţiş utilizabil fie într-un an cu fructificaţie abundentă.
Principial, lărgirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrice (în optimul de vegetaţie
al speciilor de valoare) sau excentrice, numai în marginea lor fertilă, unde regenerarea progresează
activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic, ochiurile eliptice se lărgesc spre nord
în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud în regiunile cu
deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.
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Figură 27: Lărgirea concentrică (sus) şi excentrică (jos) a ochiurilor

În general, lăţimea benzii variază după natura speciei şi mersul regenerării. În general, ea nu
depăşeşte o înălţime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mică la speciile de umbră sau
când regenerarea este anevoioasă şi mai mare (2-3H) la cele de lumină sau în condiţii de regenerare
foarte favorabile. Dacă însă regenerarea, cu toate că tăierea de lărgire a ochiului s-a aplicat
corect într-un an de fructificaţie, decurge anevoios, este necesar să se execute lucrări de
favorizare a instalării seminţişului sau lucrări de asigurare a dezvoltării acestuia (extragerea
seminţişului neutilizabil şi a subarboretului, receparea seminţişului de foioase vătămat, descopleşiri,
completarea zonelor neregenerate etc).
Atunci când ochiurile, precum şi porţiunea dintre ele, sunt destul de bine regenerate şi
apropiate între ele, se poate recurge la tăierea de racordare, care constă din eliminarea printr-o
singură tăiere a ultimelor exemplare rămase din vechiul arboret între ochiurile regenerate. 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. În
gorunetele şi stejăretele de la noi, din raţiuni legate de necesitatea reducerii la maximum a
vătămărilor produse cu ocazia tăierilor de racordare, se recomandă ca acestea să se aplice înainte ca
seminţişul să atingă 0,5 m înălţime.
Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea
de racordare se poate executa însă este urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate.
La aplicarea tratamentului tăierilor progresive, posibilitatea fixată pe volum poate fi
realizată din orice parte a suprafeţei periodice în rând. Pentru recoltarea acesteia, în anii cu
fructificaţie se intervine cu tăieri de deschidere şi de lărgire a ochiurilor iar în cei lipsiţi de
fructificaţie cu celelalte feluri de tăieri (preparatorii, de luminare a ochiurilor sau de racordare).
În arboretele parcurse cu acest tratament din România, perioada generală de regenerare a
fost adoptată la 20 de ani însă tratamentul s-ar putea aplica fie în varianta cu perioadă normală (1520 ani ca la gorun) fie cu perioadă lungă (30 de ani ca la brad şi fag) de regenerare Mai importantă
pentru succesul regenerării este perioada specială de regenerare a fiecărui ochi în care a
fost declanşată regenerarea. Ţinând cont de capacitatea de rezistenţă sub masiv a speciilor
importante conduse cu tăieri în ochiuri (2-3 ani la stejar, 4-6 ani la gorun), se recomandă ca
perioada specială de regenerare să nu depăşească 2-4 ani la stejar, 5-7 ani la gorun, respectiv 8-12
ani la fag şi brad.
c. Tăieri cvasigrădinarite (jardinatorii)
Acest tratament presupune tot intervenţii în ochiuri, dar cu o perioadă generală de
regenerare mai lungă decât la tăierile progresive, ceea ce a făcut să fie considerat în trecut drept
“tăieri progresive cu perioadă de regenerare lungă” .
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Tehnica tratamentului. În mod practic, aplicarea tăierilor cvasigrădinărite începe cu
stabilirea lungimii perioadei generale de regenerare, in cazul nostru fiind de 40 de ani. Această
operaţie este urmată de alegerea vârstei exploatabilităţii arboretelor de parcurs cu tăieri
cvasigrădinărite (în general de 120, chiar 150 de ani) şi începerea tăierilor la o vârstă aproximativ
egală cu vârsta exploatabilităţii minus jumătate din durata perioadei generale de regenerare adoptate
(cca 100 de ani).
La primele intervenţii în arboretul exploatabil, inclus în suprafaţa periodică în rând, se
intervine împrăştiat şi neuniform pe suprafaţa acestuia, în primul rând în porţiunile unde există
seminţiş utilizabil instalat precum şi în alte puncte unde, într-un an de fructificaţie, se încearcă
instalarea seminţişului speciilor de valoare economică şi silviculturală.
Intervenţiile se realizează în ochiuri a căror mărime variază în general între 0,5-1,0 H (H –
înălţimea medie a arboretului) la fag şi brad şi 1-1,5H la cvercinee. În porţiunile de arboret unde
seminţişul preexistent utilizabil a ajuns la independenţă biologică se poate trece deja la recoltarea
integrală, printr-o tăiere rasă, a arboretului bătrân, în timp ce acolo unde se urmăreşte instalarea
seminţişului consistenţa se răreşte până la 0,4 (stejar), 0,5 (gorun, molid), 0,6 (fag) sau chiar 0,7
(brad).
Asupra fiecărui ochi, în funcţie de periodicitatea fructificaţiei, precum şi de creşterea şi
dezvoltarea seminţişului instalat, se intervine de 1-3 ori, mai puţine intervenţii fiind necesare la
speciile de lumină gen cvercinee şi mai multe la cele de umbră gen fag şi brad.
Pe ansamblul arboretului parcurs cu tăieri jardinatorii se revine cu intervenţiile specifice (de
deschidere, lărgire-luminare sau de racordare a ochiurilor), datorită împrăştierii mari a ochiurilor, de
4-8 (10) sau chiar de mai multe ori, în funcţie de temperamentul speciilor de regenerat (intervenţii
mai puţine la cele de lumină) şi de lungimea perioadei generale de regenerare.

Figură 28: Schema de aplicare a tăierilor cvasigrădinărite
[(de la a la f – aplicarea tăierilor de deschidere, lărgireluminare şi racordare a ochiurilor, pornind de la seminţişul
preexistent instalat (ochiurile 1, 2, 3 şi 4) şi de la ochiurile
deschise într-un an de fructificaţie (6-12)]

Datorită împrăştierii ochiurilor, precum şi perioadei de regenerare lungi, arboretul care
rezultă la finalul tăierilor cvasigrădinărite nu mai este unul de codru regulat ci relativ plurien şi
prezintă un profil frânt (dantelat) sau sinuos. Cu timpul, această neregularitate dimensională (mai
ales a înălţimilor) se atenuează.
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Pe parcursul aplicării tratamentului amintit, datorită variaţiei vârstei şi dimensiunilor,
în acelaşi an se poate interveni în diferite puncte ale arboretului exploatabil angajat în regenerare cu
tăieri de recoltare a arborilor în ochiuri (tăieri principale), precum şi cu degajări-depresaje, curăţiri
sau rărituri (lucrări de îngrijire şi conducere).
Este evident, din prezentarea tratamentului, că acesta se aseamănă cu cel al tăierilor
progresive prin:
 amplasarea tăierilor numai în arborete exploatabile incluse în suprafaţa periodică în rând;
 punerea în valoare a masei lemnoase sub formă de ochiuri, cărora li se aplică
tăieri de deschidere, de lărgire-luminare şi de racordare;
În acelaşi timp, tăierile cvasigrădinărite prezintă unele asemănări şi cu tratamentul
codrului grădinărit, respectiv:
 lungimea mare, de până la 60 de ani, a perioadei generale de regenerare;
 împrăştierea tăierilor pe întreaga suprafaţă a arboretului exploatabil;
 neregularitatea arboretelor rezultate, care sunt relativ pluriene, cu închidere pe verticală şi
profil dantelat;
 executarea concomitentă, pe suprafaţa
principale şi operaţiunilor culturale.
III.

arboretului

exploatabil,

a

tăierilor

Lucrari de ajutorarea regenerarilor naturale si de împădurire

a. Lucrari necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o
componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de
îngrijire necesare în vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării
pădurii cultivate.
Obiectivele acestor lucrări sunt:
 crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural,
format din specii proprii compoziţiei de regenerare;
 realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;
 consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare;
 selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;
 consolidarea regenerării obţinute;
 asigurarea compoziţiei de regenerare;
 remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.
Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării
intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea
seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de
masiv şi constau din:
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1. Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului
Mobilizarea solului, se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea
seminţişului din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau
îngreunată de condiţiile grele de sol, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus
brut (ca în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral.
Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea
seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.
2. Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului
Descopleşirea seminţişului. A c eastă lucrare se pot executa în seminţişurile naturale
din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv si urmăreşte protejarea
seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa
sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an,
prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se
fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există
pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

b. Lucrari de regenerare - Impaduriri
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii
pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.
Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete
foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă
eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor
recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în
care acest lucru este posibil.
Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă
posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care,
prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice,
impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin
regenerarea artificială.
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Figură 29: Modul de regenerare în pădurea cultivată

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a
aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile
rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate
implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în
molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune
doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină
rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.
Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii,
doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele
două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna
silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai
existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de
calamitate.
În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din
primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii,
trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare
importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care
nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.
Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei
scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi
asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi
permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o
producţie cantitativ şi calitativ superioară.
Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu
având, în acest caz, un caracter mixt.
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Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine întrun arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime
pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii
compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.
Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale
într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.
În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită
integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează,
ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă
exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.
În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt
imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De
asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se
doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în
considerare în mod complet justificat.
c. Lucrari de completari in arborete care nu au inchis starea de masiv
Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de
dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia sa instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere.
De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu
reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau
au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria
de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvica, cu perspectiva creşterii ponderii
acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.
În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală
şi artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare
măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.
Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea
naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai
poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul
unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării,
desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza
cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul
de împădurire preferabil, perioada otpimă de executare în teren.
d. Lucrari de ingrijire a culturilor tinere
În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de
înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei
erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia: atacurile de insecte şi bolile criptogamice,
efectivele de vânat etc.
Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu
rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu,
deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între
momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între
puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond
genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un
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loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi
densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile
forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă.
Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv
sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată
diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar ta dispariţia unui număr însemnat de exemplare.
Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii
masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.
În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor,
crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile
forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor
defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.
În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu
frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin
caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.
Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea
puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din
executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor; elagajul
artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a.
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6.3.

DESCRIEREA FUNCTIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR

6.3.1. Specii De Mamifere Enumerate În Anexa II A Directivei Consiliului 92/43/CEE
6.3.2. Canis lupus (Lup)
Descriere şi identificare: Lupul este o specie de canide de
talie mare, având o lungime medie a corpului de 1.5 m., coada fiind de
35-45 cm. Înălţimea medie la greabăn este de 80 cm., iar greutatea
este de 30-45 kg., masculii fiind mai mari decât femelele.
Capul este masiv, cu botul ascuţit, urechile relativ scurte şi o
privire caracteristică datorată poziţiei oblice a ochilor. Culoarea blănii
este variabilă, de la cenuşiu deschis la cenuşiu roşcat. Caracteristice
Figură 30: Canis lupus
pentru lup sunt coada cu vârful negru şi pata neagră situată la mijlocul
cozii. Picioarele sunt înalte, puternice, ceea ce îi permite o deplasare
uşoară, la trap. Urma tipar este asemănătoare cu cea a câinelui, dar este mai alungită şi mai mare. În
teren, urma pârtie a lupului este caracterizată de faptul că acesta calcă pe urmele picioarelor
anterioare, toţi membrii unei haite călcând pe o singură pereche de urme. Traiectoria urmelor este
rectilinie, cu mici abateri în cazul depăşirii unor obstacole.
Habitat: Este un animal care trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal şi munte,
neavând cerinţe specifice pentru anumite habitate forestiere. În acest context, lupul preferă zonele
care îi oferă o bază trofică abundentă, constituită atât din animale sălbatice cât şi domestice. Este
prezent în toate ecosistemele forestiere de deal şi de munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în
trupurile mari ale pădurilor de câmpie, precum şi în Delta Dunării. Utilizează zone largi de cca. 100
km2, în cuprinsul cărora se pot găsi atât păduri cât şi pajişti sau fâneţe.
Populatie: Nivelul minim al populaţiei (cca. 1500 exemplare) a fost atins în perioada 1960
– 1970, atunci când a existat o campanie puternică de combatere a lupului. A urmat apoi o creştere a
populaţiei, iar acum populaţia de lupi din România are o evoluţie stabilă, cu o uşoară tendinţă de
descreştere, fiind estimată la cca. 2000 - 2500 de exemplare. Efectivele oficiale sunt considerate ca
fiind supraestimate (cca. 4000 de exemplare), fapt care se datorează tendinţei de înregistrare dublă
sau multiplă a lupilor localizaţi în zone învecinate.
Odată cu dezvoltarea activităţilor umane în natură şi fragmentarea habitatelor lupului,
această specie va cunoaşte un regres populaţional semnificativ.
Ecologie: Lupii sunt animale sociabile, trăind în haite constituite din 4-8 exemplare adulte.
Mărimea haitei variază în funcţie de hrana existentă, mărimea prăzii, tipul de habitat şi anotimp.
Haita este condusă de perechea alfa, alcătuită din masculul şi femela dominantă, care sunt singurii
care se reproduc. Sezonul de împerechere este în ianuarie-februarie, iar după o perioadă de gestaţie
de 60-65 de zile, femela dă naştere la 4-7 pui care sunt crescuţi atât de femelă cât şi de mascul,
ajutaţi de întreaga haită. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, lupoaica intrând anual în
călduri. Longevitatea este de 12-15 ani, majoritatea exemplarelor nedepăşind vârsta de 10 ani.
Culcuşul este amplasat în zone liniştite, de obicei sub rădăcina unui arbore doborât,
scorburi, adâncituri de teren, localizate în apropierea unor surse de apă şi, de preferinţă, pe expoziţii
însorite.
Teritoriul unei haite este destul de întins, variind de la 50 km2 la 150 km2, limitele
teritoriului fiind marcate prin vectori odorizanţi şi fiind, în general, respectat de celelalte haite
învecinate. În acest teritoriu pot exista şi exemplare solitare foarte tinere sau bătrâne.
Comunicarea între indivizi se realizează prin urlet, care se poate auzi de la distanţe
apreciabile. Lupul are o viaţă socială complexă, în cadrul fiecărei haite existând o ierarhizare strictă.
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Dintre simţuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz şi de văz. Astfel, lupul este un
animal foarte precaut, care evită contactul cu omul, adaptându-se uşor diferitelor condiţii din teren.
Este un prădător cu spectru larg, care include atât mamifere mici şi insecte dar şi mamifere
de talie mare, consumând în acelaşi timp şi cadavrele prăzilor ucise de alte specii. În acest context,
trebuie subliniat rolul de selecţie pe care îl exercită lupul în ecosistemele forestiere, în general, prada
sa predilectă fiind constituită din exemplare slăbite, bolnave, bătrâne sau neexperimentate, care pot
fi ucise mai uşor, cu un consum energetic mult redus.
Interacţiunile cu activităţile umane constau din prădarea asupra turmelor de animale
domestice şi competiţia cu vânătorii pentru speciile de ierbivore.
Masuri de management la nivel national: În cuprinsul arealului său vast, lupul este
considerat de IUCN ca fiind o specie fără ameninţări directe, cu o distribuţie vastă şi cu efective
semnificative în anumite zone.
Atât în legislaţia europeană cât şi în cea românească, lupul este considerat specie protejată.
În România, anual sunt vânate cca. 250 – 300 de exemplare, pe baza unor autorizaţii emise în
prealabil. Populaţia de lupi este estimată anual de către administratorii fondurilor de vânătoare, în
ultimii ani constatându-se o tendinţă accentuată de supraestimare.
Măsurile de conservare luate în prezent sunt reprezentate de: estimarea anuală a populaţiei
şi controlul braconajului. În viitor sunt necesare următoarele măsuri de conservare: studii detaliate
privind eco-etologia speciei în condiţiile din România, în special legate de mărimea şi tendinţele de
evoluţie a populaţiei de lupi, precum şi implementarea unui plan de management la nivel naţional
care să urmărească reducerea braconajului şi controlul activităţilor de vânătoare, conştientizarea
opiniei publice privind conservarea speciei, precum şi compensarea pagubelor produse sectorului
zootehnic.
6.3.3. Lutra lutra (Vidra)
Descriere şi identificare: Specie de carnivore de talie
mijlocie, dimensiunile corpului variază între 60-80 cm, coada fiind
de 30-50 cm, iar greutatea fiind de până la 10 kg.
Culoarea blănii este maronie, mai deschisă în zona bărbiei,
a botului şi a abdomenului. Picioarele sunt relativ scurte iar între
degete prezintă o membrană bine dezvoltată care ajută la deplasarea
în apă.
Prezenţa ei poate fi identificată prin urmele tipice de pe
Figură 31: Lutra lutra
malurile apelor. Astfel, urma tipar are imprimată pe sol membrana
interdigitală, iarna fiind evidente şi urmele tip tobogan ale corpului lansat în apă.
Habitat: Vidra trăieşte pe malurile apelor curgătoare şi stătătoare, prezenţa ei fiind un
indicator al apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare. Nu are preferinţe pentru anumite tipuri de
habitat, trăind pe malurile apelor puţin poluate, în imediata vecinătate a luciului de apă.
Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România enumerăm: Pădurile
aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (91E0) şi Pădurile ripariene mixte cu Quercus
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior de-a lungul râurilor mari (91F0).
Populatie: Populaţia actuală este estimată la 2200-2600 de exemplare. Începând cu
jumătatea secolului trecut, datorită vânării şi braconajului, precum şi creşterii gradului de poluare a
apelor, populaţia de vidră a cunoscut un regres accentuat. În ultimii ani, populaţia are o tendinţă de
stabilizare şi chiar de creştere uşoară.
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Ecologie: Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie iar după o perioadă de
gestaţie de 60-65 de zile, femela dă naştere, într-o galerie amplasată pe malul apelor, la 1-4 pui care
rămân împreună cu mama lor timp de un an de zile. Masculul nu ia parte la creşterea puilor, fiind
alungat de femelă cu câteva zile înainte de naşterea puilor. Teritoriul unui exemplar adult variază, în
funcţie de abundenţa hranei, de la 2-3 km până la 10-15 km mal de apă, la extremităţi teritoriile
învecinate fiind suprapuse.
Hrana constă, în principal, din peşte dar vidra poate consuma amfibieni, insecte, păsări şi
mamifere mici. În general, vidra nu este tolerată de om în zona crescătoriilor de peşte, unde poate
produce pagube.
Masuri de management la nivel national: La nivelul arealului său întins în Europa şi
Asia, vidra este considerată de IUCN ca fiind o specie aproape periclitată, impunându-se măsuri de
monitorizare şi conservare a habitatelor.
Având în vedere faptul că, în România, nu au fost derulate măsuri specifice de conservare,
este foarte importantă cartarea, menţinerea şi ameliorarea habitatelor existente, precum şi
monitorizarea populaţiilor.
Producând pagube în zonele piscicole, vidra intră în interacţiune cu interesele activităţilor
umane. Această situaţie duce la acţiuni ilegale de reducere a efectivelor de vidră, fiind importantă
combaterea braconajului şi monitorizarea efectivelor din acele zone.
6.3.4. Lynx lynx (Râs)
Descriere şi identificare: Râsul eurasiatic este cea mai mare
specie de felide din Europa. El are membrele relativ lungi, laba
piciorului având o conformaţie care îi permite să se deplaseze cu
uşurinţă în zăpada adâncă. Statura sa este cuprinsă între 50-75 cm la
greabăn, corpul fiind relativ subţire iar capul mic şi rotund. Greutatea
este curpinsă între 15 – 30 kg., masculii (20-30 kg) fiind în general
mai mari decât femelele (15-20 kg). În natură, prezenţa râsului se
poate identifica mai ales după urmele rotunde, de mărimea urmei unui
Figură 32: Lynx lynx
câine dar fără gheare imprimate în urma tipar. Blana este de culoare
galbenă–roşcată cu pete închise la culoare. Pe partea interioară a
picioarelor şi pe abdomen, aceste pete sunt mai puţin proeminente iar culoarea blănii este mai
deschisă. Coada este scurtă, cu vârful de culoare închisă. Pe cap, râsul prezintă favoriţi de culoare
deschisă, formaţi din peri lungi, iar în vârful urechilor are un smoc de peri lungi şi închişi la culoare.
Habitat: Râsul preferă liniştea oferită de masivele forestiere întinse, cu relief accidentat şi
poieni intercalate. Culmile scurte şi abrupte îi permit observarea prăzii şi facilitează deplasarea în
teren. Toate tipurile de vegetaţie forestieră care oferă posibilităţi de observare, pândă şi vânare a
prăzii sunt preferate de către râs. În România, râsul este prezent de la 200 m la 1800 m altitudine,
mai ales în zonele care oferă condiţii optime pentru căprior, principala specie pradă. La nivel
naţional, râsul este semnalat pe cca. 42000 km2. Printre habitatele prioritare la nivel european în
care se găseşte râsul din România enumerăm: Păduri acidofile de Picea abies din zona montană
(9410), Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din zona montantă (9420), Vegetaţie forestieră
mediteraneeană cu Pinus nigra ssp. Banatica (9530).
Populatie: În ultimul secol, populaţia de râs din România a cunoscut o evoluţie ascendentă,
de la cca. 150 de exemplare în perioada 1930-1940 la peste 1000 de exemplare în prezent. În ultimul
deceniu, această evoluţie ascendentă s-a atenuat, populaţia fiind stabilă, mărimea ei fiind estimată la
cca. 1100 – 1300 de exemplare. Datorită influenţei negative a activităţilor umane, considerăm că
tendinţa de evoluţie este descendentă.
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Populaţia de râşi din România este estimată anual de către autorităţi. Există tendinţe de
supraestimare a populaţiei de râs (estimările oficiale sunt de cca. 1800 indivizi), atât datorită lipsei
informaţiilor privind ecologia speciei cât şi a modului de realizare a acestor estimări.
Ecologie: Râşii sunt animale solitare, pe teritoriul unui mascul găsindu-se două sau trei
femele cu pui, care stau împreună din primăvară şi până la sfârşitul toamnei. Anual, femela naşte 1-4
pui, care stau în vizuină în primele luni de viaţă. Atunci când puii sunt abandonaţi de femelă, la
sfârşitul toamnei, de cele mai multe ori ei rămân împreună pe durata iernii. Teritoriile râşilor sunt
apărate de intruşii de acelaşi sex iar mărimea teritoriului unui exemplar adult de râs este de cca. 40 55 km2. Prada principală a râsului este căpriorul, urmat de iepuri, exemplare tinere de cerb, capra
neagră şi mai puţin mistreţul sau diferite alte specii de animale. Consumă, în general, doar părţi din
prada ucisă, restul fiind consumat de alţi prădători sau de speciile necrofage.
Deşi este considerată o specie care poate fi văzută destul de rar, râsul este un animal curios,
care se apropie de aşezările omeneşti dar evită contactul cu omul. Datorită auzului foarte bine
dezvoltat, râsul reuşeşte să evite întâlnirile directe cu omul, preferând liniştea oferită de pădure.
Pagubele produse de râs sectorului zootehnic sunt neînsemnate, mai ales din cauza faptului că
turmele de animale domestice (în special oi şi capre) sunt păzite de câini ciobăneşti.
Râsul nu acceptă prezenţa în teritoriul său a indivizilor de acelaşi sex, fiind un prădător cu
un spectru foarte larg, care include mai ales animale de aceeaşi talie sau de dimensiuni mai reduse
decât el. Căpriorul este de departe specia pradă principală a râsului, iar pisica sălbatică este
duşmanul direct al râsului în cadrul nişei ecologice respective, fiind eliminată din teren de către
acesta.
Masuri de management la nivel national: IUCN consideră specia ca fiind pe cale de a fi
ameninţată într-un viitor apropiat, impunându-se măsuri de monitorizare a populaţiilor, precum şi
măsuri de conservare specifice.
Măsurile de conservare luate până în prezent se referă la monitorizarea populaţiei de către
personalul implicat în managementul cinegetic din România şi estimarea anuală a mărimii
populaţiei. Anual, în România se vânează cca. 20 - 30 de exemplare de râs, pe baza autorizaţiilor
individuale şi a unor limite maximale stabilite în prealabil de către autoritatea de mediu.
Măsurile de conservare necesare în viitor se referă la realizarea unor studii la nivel naţional
privind eco-etologia speciei în condiţiile din România (caracteristici populaţionale, tendinţe,
distribuţie), implementarea unui plan de management care să urmărească atât combaterea eficientă a
braconajului, evitarea fragmentării habitatelor dar şi conştientizarea opiniei publice şi reducerea
efectelor interacţiunilor cu activităţile umane. De asemenea, este esenţială implementarea unor
metode îmbunătăţite de estimare care să ia în considerare atât parametrii biologici cât şi ecologia
speciei iar activităţile de monitorizare să fie abordate integrat.
6.3.5.

Myotis myotis
Descriere şi identificare: Specie sora cu liliacul comun mic
(M.blythii), de talie mai mare. Lungimea urechii peste 26 mm, cu
marginea externa curbata si prevazuta cu 7-8 pliuri transversale.
Lungimea tragusul este jumatate din lungimea pavilionului urechii, cu
jumatatea distala brusc subtiata. Eperonul sustine 2/3 din lungimea
marginii externe a uropatagiului.
Blana are parul scurt, cu baza perilor de culoare bruna; culoarea
dorsala este cenusie cu tenta brunie puternica, cea ventrala este albcenusie. Coada mai lunga decât trunchiul.
Creasta sagitala a craniului este evidenta si marginea occipitala
alungita posterior.

Figură 33: Myotis myotis **
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Date biometrice: lungime cap+trunchi = 67-79 mm; lungimea antebratului = 55-68 mm;
anvergura aripilor = 350-450 mm; lungimea condilo-bazala = 22-24 mm; greutate = 28-40 g.
Habitat: Habitatele de hranire sunt lizierele padurilor, crângurile si pasunile. Adaposturile
principale sunt pesterile, folosite în toata perioada anului sau numai pentru hibernare.
Formeaza colonii de reproducere si de îngrasare în poduri, clopotnite de biserici, cutiile de
rulare a jaluzelelor de la geamuri si chiar în copaci, a caror marime este de zeci sau sute de
exemplare.
In România, specia este raspândita si comuna în tot lantul carpatic, inclusiv M-tii Apuseni,
toata Transilvania, Banat, Crisana si Maramures, zona de deal extracarpatica (mai ales în Oltenia),
precum si în Dobrogea.
Populatie: Evaluarile numerice s-au facut mai ales în perioada de iarna, în hibernacule si se
refera la ambele specii surori: liliacul comun (M.myotis) si liliacul comun mic (M.blythii). Este una
din cele mai comune specii din România si apreciem nivelul populatiilor la cel putin 50.000 indivizi.
Un argument este ca într-o singura pestera am numarat 6.900 indivizi.
Populatiile din România înca nu au fost riguros evaluate dar dat fiind ca specia este tipica
pentru habitatele agricole mozaicate (caracteristice zonei de deal si munte), probabil efectivele sunt
mai mari.
Ecologie: Se hraneste cu insecte de talie mare, adesea cu insecte nezburatoare, pe care le
comportament captureaza de pe sol. Coloniile din perioada activa adesea sunt mixte, cu Myotis
blythii si/sau Miniopterus schreibersi. Mortalitatea puilor în perioada de alaptare este relative mare
(probabil din cauza ofertei trofice limitate si a adaposturilor inadecvate).
Masuri de management la nivel national: Amenintarea majora este reprezentata de
iminenta convertire a agriculturii pe sistemul occidental, cu eliminarea haturilor, marginilor
întelenite, a pâlcurilor de padure si a folosirii pesticidelor. Fiind o specie partial antropofila, îi sunt
distruse coloniile de reproducere din cladiri locuite si din clopotnitele bisericilor. Speleoturismul
este o amenintare moderata.
6.3.6.

Rhinolophus hipposideros

Descriere şi identificare: Cel mai mic chiropter
rinolofid din Europa. Şaua este de formă triunghiulară,
procesul superior al crestei scurt şi rotunjit iar cel inferior
subţire şi evident mai lung. Se identifică uşor după intervalul
de lungime a antebraţului, care este cel mai mic dintre
speciile genului din Europa: 37 – 42 mm.
Culoarea blănii este brună-fumurie dorsal şi cenuşiealbicioasă ventral. Tegumentul urechilor şi patagiului bruncenuşiu deschis.
Biometrie: lungime cap+corp = 37-45 mm; lungimea
condilo-bazală = 13,5–15,2 mm; anvergura aripilor = 190-150 mm
; greutate = 4–9 g.

Figură 34: Rhinolophus
hipposideros **

Habitat: Specie primar asociată cu habitatul de stâncărie. Primăvara şi vara femelele
formează colonii mici de reproducere în peşteri, pivniţe şi mansarde părăsite. In acest timp masculii
duc o viaţă solitară în aceleaşi locuri sau în fisuri de stânci. Iernează în peşteri, mine părăsite şi
pivniţe cu temperatura de 5-10ºC şi umiditate ridicată, solitar sau în agregate laxe de 20-40 indivizi
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de ambe sexe (nu se ating, aşa că nu folosesc termoreglarea colectivă); în mod particular, se fixează
pe pereţi foarte aproape de planşeul adăpostului.
Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor de foioase, benzile ripariene cu vegetaţie,
zonele calcarose cu tufărişuri.
Populatie: O estimare foarte relativă, pe baza literaturii de specialitate şi a observaţiilor
proprii este de 1.500 indivizi. In România nivelul propulaţiilor acestei specii este stabil, deşi în
Europa specia este în declin (a dispărut din Olanda şi Belgia).
Ecologie: Zborul este rapid, aproape de pământ. Se grăneşte cu tipulide, fluturi nocturni de
talie mică, ţânţari, coleoptere şi acarieni.
Maturitatea sexuală este atinsă la un an; împerecherea are loc toamna (precedată de hrănire)
sau chiar iarna, în timpul trezirilor periodice din timpul hibernării. Pot să-şi schimbe adăpostul de
hibernare de mai multe ori în decursul unei ierni. Nu este considerată specie migratoare. .
Masuri de management la nivel national: Liliecii mici cu potcoavă preferă adăposturile
care au intrări cu dimensiuni care permit pătrunderea în zbor. Alegerea adăpostului este influenţată
în mare măsură şi de structura vegetaţiei din jur şi de distanţa la care se situează habitatele de
hrănire. În cazul renovărilor de clădiri, care adăpostesc colonii de liliecii mici cu potcoavă, lucrările
nu trebuie să afecteze intrările folosite de lilieci, nici prin modificări structurale şi nici prin
iluminarea acestora. Nu pot fi permise lucrări în interiorul adăpostului în perioada cea mai sensibilă.
Studiile de caz cunoscute din Germania, Austria şi Elveţia arată că liliecii mici cu potcoavă pot
tolera într-o anumită măsură zgomotul, vibraţiile cauzate de lucrări, în cazurile în care adăpostul
respectiv are dimensiuni mari, cu mai multe compartimente şi lucrările nu afectează direct locurile
folosite de lilieci, iar intrările în adăpost rămân accesibile. Trebuie evitate: alterarea şi/sau
distrugerea adăposturilor de vară şi de iarnă; folosirea pesticidelor în agricultură; eliminarea
perdelelor de vegetaţie şi a benzilor aluviale; fragmentarea şi izolarea habitatelor; vandalismul în
peşteri; amenajarea şi recondiţionarea locuinţelor.
6.3.7. Ursus arctos (Urs brun)
Descriere şi identificare: Ursul este un animal masiv, având
o lungime de 2-2.2m, o înălţime la greabăn de 1m, iar greutatea
medie fiind de 250 kg., femelele fiind mai mici, având în general
până la 200 kg. Ursul are o variaţie sezonieră semnificativă a
greutăţii, în perioada de toamnă greutatea fiind cu peste 20% mai
mare decât primăvara devreme, datorită rezervelor de grăsime
necesare somnului de iarnă.
Capul este masiv, cu botul relativ scurt şi urechile mici şi
Figură 35: Ursus actros
rotunde. Culoarea generală a blănii este brună, variind de la bruncenuşiu deschis până la negru, la urşii tineri fiind prezent un guler
deschis la culoare în zona gâtului. Coada este foarte scurtă, de cca. 5-10 cm., la exemplarele mature
existând, de cele mai multe ori, o cocoaşă specifică, mai proeminentă la masculi.
Dintre simţuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz, văzul fiind mai slab dezvoltat
Ursul este un animal plantigrad, membrele fiind puternice iar ghearele fiind proeminente
(10-15 cm). Urma tipar este inconfundabilă, urma posterioară semănând cu cea a omului iar cea
anterioară fiind mai lată şi rotunjită.
Habitat: Ursul este un animal tipic al pădurilor montane întinse şi liniştite din cuprinsul
arcului carpatic, preferând amestecurile de răşinoase şi foioase, bogate în specii arbustive şi
vegetaţie erbacee. Fiind un animal omnivor de talie mare, ursul are nevoie de o bază trofică diversă
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şi abundentă, preferând habitate în care se găsesc specii de fag, gorun, stejar, precum şi scoruş sau
diverşi arbuşti şi specii erbacee, cu bulbi şi rizomi.
În teritoriul său, ursul are nevoie de zone cu stâncării, pentru bârloagele din perioada de
iarnă. Dacă asemenea zone nu există în teritoriul său, ursul îşi amenajează bârloagele sub arbori
doborâţi, rădăcini sau cioate.
Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România şi preferate de urs
enumerăm: Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum (9110) şi Asperulo – Fagetum (9130), Păduri
ilirice de Fagus silvatica (91K0) şi Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (9410).
Populatie: Ca şi în cazul celorlalte specii de carnivore mari din România, populaţia de urs
de la noi a cunoscut o evoluţie ascendentă în ultimii 50 de ani. În prezent, populaţia de urs la nivelul
tarii este relativ stabilă, existând o uşoară tendinţă de descreştere. Mărimea populaţiei este estimată
la 4500 – 5000 de exemplare, existând o puternică tendinţă de supraestimare (efectivele oficiale
estimate fiind de cca. 6500 de exemplare).
Ecologie: Ursul este un animal nocturn, dar, în zonele unde nu este deranjat, el este activ şi
în timpul zilei. În perioada de toamnă, el face deplasări lungi până în zonele de foioase, în special în
făgete şi gorunete, dar şi în zonele cu pomi fructiferi.
Este un animal solitar, doar în perioada de împerechere (mai-iunie) putând fi observaţi
masculii şi femelele împreună. După o perioadă de gestaţie de 7-8 luni, din care există o perioadă
latentă de 4-5 luni, ursoaica dă naştere, într-un bârlog, la 2-3 pui care au dimensiuni reduse (20-25
cm şi o greutate de până la 500g). Aceste dimensiuni reduse ale puilor sunt o adaptare la faptul că
puii se nasc în perioada de iarnă iar ursoaica îi hrăneşte din rezervele de grăsime acumulate toamna.
Puii rămân împreună cu ursoaica până la vârsta de 1.5-2 ani, aceştia fiind protejaţi cu atenţie de către
mama lor. Maturitatea sexuală este atinsă la 3 ani în cazul femelelor şi la 4 ani în cazul masculilor,
longevitatea urşilor fiind de 15-25 de ani.
Ursoaica cu pui evită contactul cu alţi urşi, în special cu masculii, deoarece aceştia pot
adesea ucide puii pentru a determina ursoaica să intre mai devreme în călduri. Urşii maturi au un
teritoriu de mărime variabilă (10 – 100 km2), această variaţie depinzând mult de calitatea habitatului
(adăpost, linişte şi hrană).
Ursul evită contactul cu omul, dar fiind un animal oportunist, el foloseşte toate mijloacele
disponibile pentru a se hrăni. În acest context, el poate intra în conflict cu omul în diferite situaţii ca
de exemplu: prădarea asupra animalelor domestice, distrugerea culturilor agricole şi a pomilor
fructiferi, hrănirea cu deşeuri menajere aflate în apropierea pădurii, etc.
Masuri de management la nivel national: În cuprinsul arealului său vast, ursul este
considerat de IUCN ca fiind o specie fără ameninţări directe, care are o răspândire largă şi efective
semnificative în anumite zone.
În România, prin contradicţie cu statutul său de specie strict protejată (pe baza legislaţiei
europene), mărimea efectivelor de urs faţă de un nivel considerat optim este controlată prin activităţi
de vânătoare. În acest sens, se realizează estimări anuale ale efectivelor în perioada de primăvară şi
sunt stabilite cote anuale pentru exemplarele vânate. Această contradicţie trebuie soluţionată în
perioada următoare, în sensul de a armoniza statutul de conservare a speciei cu situaţia existentă în
teren. Astfel, atât pe baza pagubelor produse de specie, cât şi pe baza estimărilor populaţiei, se poate
stabili un sistem care să asigure atât conservarea pe termen mediu şi lung a speciei, precum şi
continuarea activităţilor de vânătoare. În acest sens, se impun măsuri urgente de îmbunătăţire a
metodologiei de estimare a mărimii populaţiei, a tendinţei de evoluţie a acesteia, precum şi de
cuantificare a pagubelor produse de specie.
Interesul cinegetic pentru urs este foarte ridicat, ceea ce poate contribui, printr-un
management adecvat, la consolidarea statutului de conservare a speciei. Pe de altă parte,
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managementul actual al speciei conduce şi dezvoltările socio-economice vor duce, pe termen mediu,
la un regres al populaţiei din România.

6.4.

DESCRIEREA SPECIILOR DE AMFIBIENI ŞI REPTILE ENUMERATE
ÎN ANEXA II A DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE

6.3.8.

Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)

Descriere şi identificare: Este o broscă de dimensiuni mici, de
până la 5 cm. Forma corpului este mai îndesată decât la B. bombina.
Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este
triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal tegumentul este foarte verucos,
aspru la pipăit, acoperit cu negi mari, ce posedă în vârf câte un spin cornos
negru înconjurat de numeroşi spini mici. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi
simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal indivizii sunt coloraţi în
cenuşiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu negru. Uneori pot apare
Figură 36: Bombina
indivizi parţial sau total verzi dorsal. Abdomenul şi guşa sunt colorate în
variegata
galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenuşiu spre negru,
dominând însă pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de avertizare
asupra toxicităţii. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezintă pe faţa interioară
a membrelor anterioare calozităţile nupţiale (formaţiuni cornoase, de culoare neagră ce apar în
perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar şi pe perioada hibernării. Masculii nu posedă
sac vocal dar în privinţa orăcăitului se aseamănă cu *B. bombina*, doar că frecvenţa sunetelor este
mai ridicată.
Habitat: Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce
inclusiv în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de *B. bombina* care
preferă bălţile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape pretutindeni
unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m altitudine.
Populatie: Este răspândită în vestul şi centrul Europei cu excepţia peninsulei Iberice, Marii
Britanii şi Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei,
România, Bulgaria şi Grecia. În România este prezentă pretutindeni în zonele de deal şi munte.
Este una din cele mai abundente specii, deoarece beneficiază de orice ochi de apă disponibil
pentru reproducere. Indivizii se caracterizează printr-o longevitate ridicată şi toleranţă sporită la o
varietate de impacte antropice.
Ecologie: Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică,
extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând
convieţui în bălţi mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouăle se depun în grămezi mici
sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistentă la condiţii dificile de mediu şi
longevivă, iar secreţia toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De
aceea aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza
aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. Se
deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii de
amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de drumuri
etc.) unde se formează bălţi temporare
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Masuri de management la nivel national: Este o specie cu un areal vast, dar cu toate
acestea este periclitată în mare parte a acestuiadatorită distrugerii, deterioarării şi fragmentării
habitatelor. Conservarea ei necesită măsuri simple limitate la menţinerea habitatelor acvatice
existente şi crearea de noi habitate acolo unde cazul.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar. Conform listelor
roşii specia este considerată potenţial ameninţată la nivel naţional şi neameninţată pe întregul areal.
6.3.9. Triturus cristatus (Triton cu creastă)
Descriere şi identificare: Este cea mai mare specie de triton din
România, având dimensiuni de până la 16 cm, femelele fiind mai mari decât
masculii. Corpul este robust, oval în secţiune. Capul este relativ lat, cu botul
rotunjit şi nu are şanţuri longitudinale. Lungimea cozii este mai mică sau egală
cu a corpului. Pielea este rugoasă atât dorsal cât şi ventral, presărată cu
numeroase glande. Când se întind membrele de-a lungul corpului, degetele se
ating. Coloritul dorsal este brun închis spre negru, uneori cu nuanţe brun-roşcate,
cu pete negre, neregulate, de dimensiuni variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap,
Figură 37:
sunt prezente puncte albe mai mult sau mai puţin numeroase. Coloritul ventral
Triturus cristatus
este galben până spre portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un
desen mozaicat. Guşa este colorată extrem de variabil, de la galben la negru,
frecvent cu pete albe, de dimensiuni variabile. În perioada de reproducere masculii au o creastă
dorsală înaltă şi dinţată, care începe din dreptul ochilor, lipseşte în dreptul membrelor posterioare şi
se continuă apoi cu creasta caudală, la fel de bine dezvoltată dar lipsită de zimţi. Pe laturile cozii este
prezentă o dungă longitudinală lată, alb-sidefie. La femele porţiunea inferioară a cozii este colorată
în galben spre portocaliu. Cloaca este umflată şi neagră la masculi, mai ales în perioada de
reproducere. La femele cloaca nu este umflată iar deschiderea cloacală este colorată în galben.
Habitat: Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu
vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). În
perioada de viaţă terestră preferă pajiştile umede. Datorită dimensiunilor mari nu se reproduce în
bălţi temporare mici. Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai ales dacă există vegetaţie acvatică în care
să se poată ascunde.
Populatie: Este răspândit în mare parte din Europa centrală şi de nord, din nordul Franţei şi
Marea Britanie până în munţii Urali. In nord, în Scandinavia, ajunge până la paralela 65. Lipseşte
din peninsula Iberică, Italia şi, începând, cu Austria, nu este prezent la sud de Dunăre. În România
este răspândit aproape pretutindeni. Lipseşte din Dobrogea şi lunca Dunării unde este înlocuit de *T.
dobrogicus*. Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100-1000 m.
Populaţiile sunt într-un declin accentuat pretutindeni în Europa în special datorită
distrugerii habitatelor, introducerii de peşti. Nu există studii populaţionale la nivel national şi puţine
la nivel european.
Ecologie: Reproducerea are loc în martie iar adulţii pot rămâne în apă până în mai-iunie.
Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade sexuale
complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase ouă (peste 100), multe nu se
dezvoltă datorită unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4 mm, de culoare albă.
Este o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu mormoloci cât şi cu tritoni mai mici sau larve.
Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplasează repede, atât în
mediul acvatic cât şi în cel terestru.
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Masuri de management la nivel national: Este o specie vulnerabilă la nivel naţional, în
anumite zone chiar periclitată, în special datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de
reproducere şi a fragmentării habitatelor terestre adiacente. Menţinerea habitatelor acvatice existente
precum şi crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de
coridoare de dispersie va permite menţinerea unor populaţii viabile.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare. Conform listelor roşii specia este considerată vulnerabilă la nivel naţional şi
neameninţată pe întregul areal.
6.3.10. Triturus montandoni (Triton carpatic)
Descriere şi identificare: Este un triton de dimensiuni mici,
atingând o lungime maximă de până la 10 cm, inclusive coada.
Femelele sunt în general mai mari ca masculii. Corpul este îndesat,
fiind mai masiv la femele, iar coada este mai lungă decât corpul. Capul
este relativ lat iar botul este rotunjit şi brăzdat de trei şanţuri
longitudinale. În regiunea gâtului, prezintă pe partea ventrală o cută
Figură 38: Trituras
tegumentară). Tegumentul este verucos, mai accentuat în perioada de
montandoni
viaţă terestră. Coloritul dorsal este brun-măsliniu până la galben
deschis, cu pete închise, în timp ce abdomenul este portocaliu până spre roşu, fără pete. Masculii au
în perioada de reproducere cloaca foarte dezvoltată, colorată în negru. În special în această perioadă,
muchiile dorso-ventrale sunt foarte proeminente, ceea ce conferă corpului o formă pătrată în
secţiune. Nu au creastă dorsală, doar o tivitură vertebrală scundă. Coada este mult lăţită, mai lungă
decât trunchiul, iar muchia inferioară este colorată în alb. Coada se termină cu un filament caudal de
3-5 mm care dispare la sfârşitul perioadei de reproducere.
Habitat: Trăieşte în zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 (la limita
nordică de răspândire) şi până la 2000 m, frecvent însă între 500-1500 m. Foloseşte orice ochi de
apă stătătoare pentru reproducere, de la şanţuri la marginea drumului până la lacuri. Este cea mai
terestră specie de triton de la noi, petrecând cel mai puţin timp în apă. Este o specie puţin
pretenţioasă la calitatea apei pentru reproducere, dar puţin tolerantă şi rezistentă la căldură.
Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH slab acid.
Populatie: Tritonul carpatic, aşa cum îi spune şi numele, este răspândit doar în Munţii
Carpaţi, de la vest de valea Ialomiţei, până în munţii Tatra (sudul Poloniei, estul Cehiei şi Slovacia).
Este prezent în vestul extrem al Ucrainei, în Carpaţi. A fost colonizat în câteva localităţi din vestul
Europei, în special în Bavaria, unde mai persistă populaţii izolate. În România este prezent în
Carpaţii Orientali şi lipseşte din munţii Apuseni şi munţii Banatului şi cea mai mare parte a
Carpaţilor Meridionali. Localizarea cea mai vestică din România unde a fost găsit este Valea Mâra
din Munţii Iezer (Fuhn, 1963). Există o semnalare nesigură din Defileul Jiului, la peste 100 km vest
(Tudor et al., 2004).
Este destul de comună în arealul său dar nu foarte abundentă. Populaţiile sunt în declin pe
întreg arealul, inclusiv datorită penetrării speciei înrudite *Triturus vulgaris* în arealul său,
extindere facilitată de activităţile umane perturbatoare.
Ecologie: Primăvara, adulţii pot fi uşor observaţi când se adună în bălţi temporare şi lacuri
pentru reproducere. Aceasta are loc din martie până în iunie iar adulţii pot rămâne în apă până în
iunie-iulie. Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade
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sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Masculii în perioada de reproducere nu au
creastă, dar parada lor sexuală este la fel de impresionantă ca şi la celelalte specii de tritoni la care
masculii prezintă creastă dorsală. Cea mai mare parte din parada sexuală a masculului constă din
mişcarea rapidă a cozii. Coada se termină cu un filament caudal lung de aproximativ 10 mm. În
cursul paradei sexuale masculul îşi îndoaie corpul astfel încât secreţiile chimice produse în dreptul
cloacei să fie direcţionate, prin curbarea corpului, direct spre capul femelei (Pecio şi Rafinski, 1985).
Părăsesc apa devreme, după care pot fi doar întâmplător găsiţi ascunşi sub buşteni sau
pietre, în vecinătatea locului de reproducere. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori
în apă.
În zonele unde coexistă cu *Triturus vulgaris* apar frecvent hibrizi (Babik şi Rafinski,
2004; Babik et al., 2005; Geyer, 1953). În România au fost semnalaţi hibrizi din munţii Nemira
(Fuhn et al., 1975), depresiunea Ciucului şi Piatra Craiului (Iftime, 2004). Hibridizarea dintre cele
două specii a avut loc repetat în perioade geologice ducând la înlocuirea aproape în totalitate a ADN
mitocondrial al lui *T. montandoni* cu cel al lui *T. vulgaris* (Babik et al., 2005).
Masuri de management la nivel national: Tritonul carpatic are un areal limitat şi de aceea
este considerat specie care necesită o protecţie strictă. Conservarea sa necesită desemnarea de arii
speciale de protecţie. Distrugerea zonelor umede unde se reproduce este principalul factor ce pune în
pericol supravieţuirea populaţiilor. Hibridizarea cu *T. vulgaris* poate reprezenta o ameninţare
serioasă la adresa menţinerii unor populaţii.
Este o specie vulnerabilă la nivel naţional, în anumite zone chiar periclitată, în special
datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de reproducere şi a fragmentării habitatelor
terestre adiacente. Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi crearea de noi habitate
acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie va permite
menţinerea unor populaţii viabile.
Specia este considerată neameninţată la nivel global (Baillie et al., 2004) este considerată
periclitată la nivelul Regiunii Carpatice (Witkowski et al., 2003) şi vulnerabilă la nivel naţional
(Iftime, 2005). Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar.
6.4.

Descrierea speciilor de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
6.4.1.

Barbus meridionalis

Descriere şi identificare: Dimensiuni mijlocii; corp
alungit si rotund; abdomen rotunjit; cap mare; ochi mici; bot lung si
proeminent; preorbitare alungite; gura inferioara semilunara; buze
carnoase, in special cea inferioara care este divizata; buzele
neacoperite de o placa cornoasa; doua perechi de mustati, una mai
scurta la varful botului alta mai lunga la colturile gurii; peduncul
caudal comprimat lateral; caudala adanc scobita; solzi cu striuri
Figură 39: Barbus meridionalis
divergente pe partea vizibila; linie laterala completa slab arcuita
si dispusa pe mijlocul pedunculului caudal; solzii de la baza
analei nu sunt latiti; dinti faringieni pe 3 randuri, ascutiti, indoiti la varf, fara suprafata masticatoare,
cu o excavatie la baza coroanei; intestine scurt; peritoneu incolor sau castaniu.
Ultima radie simpla a dorsalei este subtire si flexibila; insertia ventralelor situata in urma
capatului anterior al insertiei dorsalei; anala lunga, culcata atinge sau aproape atinge (uneori chiar
depaseste) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe spate are pete intunecate; mustatile fara ax rosu;
obisnuit atinge la maturitate 10 - 17 cm.
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Habitat: Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a
regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste chiar din
cursul lor superior care este rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si reci, cat si unele paraie
mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. Arata preferinta mai ales
pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros. In zona analizata este intalnira rar pe cursul
paraului Basculita.
Populatie: Barbus meridionalis are o distributie relativ larga dar usor fragmentata. Nu
exista date la nivel national care sa permita o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor
populatiilor acestei specii.
Ecologie: Traieste doar in apa dulce. Nu sunt cunoscute migratii. Reproducerea are loc
primavara, prelungindu-se uneori pana spre sfarsitul verii. Bentopelagic. Se hraneste in primul rand
cu nevertebrate acvatice bentonice (tendipede, efemeroptere, trichoptere, gamaride, ologichete) mai
rar cu vegetale sau cu detritus.
Masuri de management la nivel national: Pe teritoriul national specia are un areal extins;
arealul se afla in continua extindere in ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca
fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care
Romania este parte a Conventiei de la Berna), Anexa II si V a Directivei Europene Habitate, Anexa
III a Conventiei de la Berna, OUG 57/2007 (cu ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale
protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice, lista IUCN. Protectia cursurilor de apa,
prevenirea deversarii de substante poluante.
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6.4.2.

Cottus gobio (Zglăvoacă)

Descriere şi identificare: Capul deprimat dorsoventral, pe
preopercular şi subopercular există cel mult ţepi. Tegumentul nud sau
cu ţepi mărunţi în lungul liniei laterale; linia laterală rectilinie cu
orificii mici.
Radia internă a ventralei doar cu puţin mai scurtă decât radia
vecină, totdeauna mai lungă decât jumătatea acesteia. Linia laterală,
completă, ajunge până la caudală. Dinţii lipsesc pe palatin, sunt
prezenţi pe prevomer.
Partea dorsală a corpului este brună-cafenie, cu pete
Figură 40: Cottus gobio
marmorate, bătând uneori în oşcat, mai rar cenuşiu-închis. Faţa
ventrală este galbenă-deschis sau albă. În jumătatea posterioară a corpului, 3-4 dungi transversale
întunecate, uneori aproape negre.
Habitat: Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în
lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relative înceată, adesea spre
mal sau în braţele laterale.
Populatie: Are o răspândire largă în apele de munte ale României, sectorul său fiind însă
unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepţia râurilor afectate
antropic arealul acestei specii nu a cunoscut modificări substanţiale în ultimii zeci de ani.
Nu exista studii populationale pe regiuni intinse astfel incat sa fie posibila o aproximare
statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii.
Ecologie: Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în
lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relative înceată, adesea spre
mal sau în braţele laterale. Este un peşte puţin mobil, strict sedentar, nu întreprinde migraţii.
Perioada de reproducere este în martie-aprilie. Masculii păesc ponta până la eclozare. Alevinii sunt
la început semipelagici. Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre şi puiet de peşte.
Masuri de management la nivel national: Cu excepţia sectoarelor de râu afectate de
impactul antropic această specie nu a cunoscut restrângeri de areal, din păcate aceste sectoare sunt
destul de numeroase. În România este o specie considerată ca având un areal relativ larg. Pe acest
teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută/medie. Specia este protejata
prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Directiva
Europeană 92/43/EEC, prin OUG 57/2007 (cu ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale
protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice. Protectia cursurilor de apa, prevenirea
deversarii de substante poluante.
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6.5.

Descrierea speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE

6.5.1.

Carabus variolosus

Descriere şi identificare: Are corpul relativ alungit, uniform negru;
elitrele negre, ovale, puternic convexe, uşor concave pe marginea
exterioară la vârf (mai ales la femelă), sunt adânc şi neregulat sculptate,
acoperite de rugozităţi pronunţate şi gropiţe adânci care sunt dispuse în
patru şiruri longitudinale; pronotul este vizibil mai lat decât lung, uşor
lăţit în jumătatea anterioară, rotunjit pe flancuri, cu marginile posterioare
în formă de lobi triunghiulari cu vârfurile rotunjite; antenele sunt
filiforme, relativ scurte.
Figură 41: Carabus variolosus
**

Habitat: Traversează anotimpul rece în interiorul buştenilor, cioatelor, trunchiurilor putrede; adesea
în interiorul aceluiaşi buştean pot ierna 3-4 sau mai multe exemplare, alături de alte specii - Carabus
(Carabus) granulatus, Cychrus. Specie higrofilă, foarte puternic legată de zonele umede; habitate
submontane şi montane foarte umede (marginea izvoarelor din pădurile umede de foioase); este o
specie indicator al pădurilor umede de fag (Fagus) şi stejar (Quercus).
Populatie: Populaţii insulare, dar constante.
Ecologie: Este un prădător nocturn, care vânează melci acvatici, larve de insecte, peşti mici,
crustacee, mormoloci, amfipode, putând rezista sub apă 20-30 de minute.
Specie terestră ce are aripile membranoase insuficient dezvoltate pentru a putea zbura;
adulţii sunt activi noaptea, în perioada mai-iunie; ziua, stau ascunşi sub pietrele din apropierea
cursurilor de apă.
6.5.2.

Chilostoma banaticum

Descriere şi identificare: Cochilie solida, tare si
rezistenta, turtit-lentiforma, neregulat striata, brun-roscata pâna la
brun-galbuia, rar verzuie, prevazuta cu o banda brun-roscata la
periferie, cu o evidenta carena mediana, prezenta atât la adulti cât
si (caracteristic) la juvenili; peristom întarit, albicios, ombilic
deschis. Înaltime 15 - 20 mm, latime 25 - 35 mm.
Habitat: Pe sub pietre, printre lemne putrede, busteni,
Figură 42: Chilostoma
pe stânci, pe plante, în frunzar pe sol, în paduri, tufarisuri,
banaticum
formatiuni vegetale dintre cele mai diverse, inclusiv parcuri si
gradini, la marginea drumurilor, în locuri umbrite si umede, deseori în apropierea apelor, de la
munte si pâna la ses, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare, preferând altitudini medii.
Populatie: Cele mai abundente populatii, cea mai larga raspândire si centrul genetic sunt în
România, si în mod special Banatul.
Ecologie: În România specia Chilostoma banaticum are valente ecologice destul de largi,
fiind întâlnita din etajul montan pâna la câmpie, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare.
Este o specie mezobionta, higrofila, prefera arii împadurite, sau cel putin vegetatie abundenta,
microfaga, hermafrodita. Desi habitatele au fost (mai ales la altitudini mai mici) degradate, prin
despaduriri, distrugerea luncilor inundabile, a padurilor de tip galerie, prin agricultura etc., totusi C.
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banaticum a supravietuit sub forma unor metapopulatii, chiar si în zonele de câmpie. Este capabila
sa populeze fragmete de habitate, mentinute prin sansa, fie de-a lungul luncilor, margini de santuri,
drumuri sau terasamente de cale ferata. Ultimele reprezinta refugii cu conditii aflate frecvent la
limita supravietuirii populatiilor de gastropode.
Masuri de management la nivel national: Chilostoma banaticum este mentionata în
Anexa 4, privind speciile de plante si animale care necesita o protectie stricta din Legea nr. 462 din
18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Ulterior
modificata prin Ordin nr. 1198 din 25 noiembrie 2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 462/2001.
Este amenintata prin distrugerea habitatelor împadurite, a degradarii vegetatiei naturale de
mal, a zavoaielor de mal, desecarea, modificarea regimului apelor curgatoare, aridizarea terenurilor.
Multe arii din tara nu sunt înca studiate, populatiile acesteia sunt foarte rar evaluate, iar biologia ei
se cunoaste mult prea putin.
Este necesara cunoasterea si monitorizarea tuturor populatiilor acesteia, precum si studiul
ecologiei ei. Cercetarea ar trebui sa se concentreze pe urmatoarele directii: determinarea, evaluarea
si cartarea tuturor populatiilor, îndeosebi a izolatelor de la marginea arealului (România fiind limita
estica a arealului si totodata centrul genetic si de raspândire din post-glaciar); demararea unui
program national de biomonitoring si inventariere; protectia siturilor populate; progrese în
cunoasterea biologiei acestei specii.
6.5.3.

Euplagia quadripunctaria

Descriere şi identificare: Este o specie de fluture cu activitate
nocturna, care poate fi însa întâlnit si în perioadele crepusculare.
Deranjat, zboara activ pe timpul zilei, prezenta acestuia fiind evidentiata
de coloritul sau puternic contrastant. Este o specie foarte comuna în
România ce apare din zonele de Câmpie si pâna în zona montana
superioara.
De asemenea la nivel european prezenta acestei specii este
foarte comuna. Includerea acestei specii în anexa Directivei Habitate se
datoreaza încercarii de protectie a unei subspecii endemice din Grecia
(Insula Rhodos) C. q. rhodosensis, fiind propusa astfel ca specie
prioritara pentru conservare.

Figură 43: Euplagia
quadripunctata

Habitat: Specia se întâlneste în zona padurilor de foioase.
Prefera habitatele mezofile, lizierele padurilor, poienile, desisurile de arbusti, povârnisurile cu
vegetatie abundenta.
Populatie: Este larg raspandita in Europa, din Peninsula Iberica peste intraga Europa
Centrala si de Est pana in zona temperata a Rusiei. In nord ajunge pana in Scandinavia, iar in sud
pana in regiunea mediteraneana si vestul Asiei. In Romania este prezenta din zona de campie pana
in etajul montan, fiind frecventa in zona colinar-submontana.
Ecologie: Specie monogoneutica (prezinta o singura generatie pe an). Adultii zboara în
decursul perioadei iulie-august. Se hranesc pe inflorescentele diferitelor specii de plante. Ierneaza în
stadiul de larva. In primavara urmatoare (aprilie-mai) omizile pot fi observate pe patlagina (Plantago
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sp.), trifoi (Trifolium sp.), stejar (Quercus sp.), fag (Fagus sylvatica), urzica (Urtica sp.) si alte specii
de plante, hranindu-se cu frunzele acestora. Larvele se împupeaza la suprafata solului.
Masuri de management la nivel national: Nu necesita masuri speciale de protectie si
conservare. Pote fi folosita ca specie umbrela pentru protectia altor taxoni. Declinul speciei se
datoreaza distrugerii mediului de viata, ceea ce inseamna atat distrugerea plantei trofice larvare cat si
a ofertei de nectar pentru adult. Conform evaluarii realizate la nivel national, aceasta specie nu este
periclitata, populatiile acesteia fiind bine reprezentate.
6.5.4. Leptidea morsei (Albita mica)
Descriere şi identificare: Anvergura 46-54 mm. Culoarea
aripilor este alba.
Habitat: Habitatele preferate sunt luminisurile asociate cu
zone de padure mature, umede, foioase. Habitatul si planta gazda
pentru larva sunt adesea împartite cu specia Neptis sappho.
Populatie: Populatii izolate, dar si putin cunoscute din
cauza confuziei cu L. sinapis. In unele locuri din Transilvania
populatiile ajung la 300-500 indivizi.

Figură 44: Leptidea morsei

Ecologie: Plantele gazda pentru larva sunt Lathyrus verna si L. niger. În unele habitate din
N Croatiei, doar specia Lathyrus niger este planta gazda, desi sunt prezente ambele specii. Are doua
perioade de zbor pe an: mijlocul lui aprilie/ mijlocul lui mai si mijlocul lui iunie/ sfârsitul lui iulie.
Masuri de management la nivel national: Nu necesita masuri speciale de protectie si
conservare. Conservarea habitatelor in care traieste specia, mentinerea vegetatiei ierboase, bogate și
înalte de la lizierele pădurilor.
6.5.5. Rosalia alpina
Descriere şi identificare: Coleoptera: Cerambycidae.
Dimensiuni: 15-40 mm. Corp cenuşiu albăstrui, mat, cu pete negre
catifelate marginite de o bordură mai deschisă decât fondul. Antenele şi
picioarele albastre deschis cu extremităţile articolelor negre. Antenele sunt
mai lungi decat corpul la ambele sexe, la masculi de aproximativ 1 şi ½
mai lungi la femele cu puţin mai lungi, articolele 2-5 se termină cu
smocuri de peri negri.
Figură 45: Rosalia alpina

Habitat: Pădurile bătrâne de fag. Preferă arborii bătrâni, izolati
în luminişuri sau la marginea pădurii, mai ales cei parţial atacaţi de alţi dăunători.

Populatie: Specia se află în declin populaţional, supravieţuind în “insule” mai mult sau mai
puţin isolate, cuprinse în arealul iniţial.
Ecologie: Specie nocturnă. Larva se dezvoltă in trunchiul fagilor. Se poate dezvolta şi în
alte esenţe ca: salcie, carpen, stejar, gorun, arin şi măr. Adulţii zboară în perioada mai-iulie. Se
găsesc pe trunchiurile şi ramurile groase ale plantei gazdă, sau pe inflorescenţe, în special
umbelifere unde se hrănesc cu polen.
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Masuri de management la nivel national: Ca primă măsură de protecţie propunem
menţinerea arborilor bătrâni, atacaţi sau parţial uscaţi. De asemenea, diminuarea până la eliminare a
utilizării insecticidelor în păduri si evitarea taierilor la ras.6

6.6.

DESCRIEREA SPECIILOR DE PLANTE ENUMERATE ÎN ANEXA II A
DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE
6.6.1.

Campanula serrata

Descriere şi identificare: Este un endemit carpatic, traieste în
poieni, fânete, pasuni, pe stâncarii si printre tufarisuri. În afara perioadei
de înflorire poate fi recunoscut dupa forma frunzelor din fasciculele
sterile, care sunt ovate sau rotunde, la baza cordate sau reniforme, obtuze
sau crenate, lung petiolate, la înflorire lipsesc. Frunze tulpinale: cele
inferioare lipsesc, cele mijlocii: sesile sau subsesile, lanceolate, eliptice
sau liniare, cu margini serate sau crenate. Inflorescenta: racem unilateral,
multiflor. Flori nutante, corola albastra. Înfloreste în iulie-septembrie.
Habitat: Specie carpatica, endemica. Frecventa din etajul
fagului pâna în cel alpin, în pajisti, tufarisuri; în asociatii incluse în
Campanulo - Juniperetum, Potentillo - Nardion. Se intalneste frecvent in
zona montana pana in etajul subalpin. Codul de corespondenta conform
Directivei Habitate : 6520 Fanete montane ( I. Sarbu, 2005).

Figură 46: Campanula
serata

Populatie: Specie relativ constanta în pajisti si tufarisuri din etajul montan si subalpin, de
obicei cu abundenta redusa.
Ecologie: Specie hemicriptofita, înfloreste între iulie si septembrie. Fata de factorii de
mediu este mezofita, oligotrofa – mezotrofa, slab – moderat acidofila; specie carpatica, endemica.
Masuri de management la nivel national: Specie cu risc scazut de amenintare. Inclusa în
Lista speciilor amenintate la nivel European si care se regasesc si în România (Directiva Habitate –
Anexa IIb si IVb, Conventia de la Berna – AppI); Habitat Directive Code: 6230; 6520; Berna
Convention Code: 35.11..
Nu necesita masuri speciale de conservare; în general se urmareste limitarea pasunatului, a
defrisarilor si controlul turismului în ariile protejate. Specia este raspândita din zona montana pâna
în cea alpina, pe tot cuprinsul tarii. În România este protejata si prin cele 28 de SCI-uri Natura 2000.
În unele zone, Campanula serrata este întâlnita frecvent; un astfel de loc îl reprezinta Fânatele de la
Paltinu (jud. Suceava), sit nou propus pentru protectie si conservare (Sârbu Anca & colab., 2007).
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6.6.2.

Cypripedium calceolus

Descriere şi identificare: Plantă cu tulpină înaltă, de 1550(70) cm, cilindrică, cu 3-4(5) frunze lat eliptice, până la oblonglanceolate dispuse altern. Florile sunt de obicei solitare, mari, uneori
câte 2, mai rar 3-4. Tepalele în număr de 4 (cu excepţia labelului)
sunt patente, de culoare maronie. Labelul este veziculos, de culoare
galbenă.
Creşte sporadic prin păduri, la marginea pajiştilor în locuri
umbroase, de obicei pe soluri calcaroase. Vegetează bine pe terenuri
cu expoziţie nordică sau nord-vestică, bogate în humus, cu
umiditate ridicată în perioada de creştere. Relaţiile simbiotice pe
Figură 47: Cypripedium calceolus
care le stabileşte cu ciupercile din sol, le permite să obţină
suficiente substanţe nutritive şi să fie capabile să concureze cu succes cu alte plante. Sunt foarte
sensibile la adăugarea de îngrăşăminte şi fungicide, deoarece acestea pot afecta ciuperca şi, prin
urmare pot omorî orhideea.
Floarea la Cypripedium prezintă anumite particularităţi morfologice, ca o adaptare la
polenizarea încrucişată, realizată prin intermediul insectelor. Se pot înmulţi vegetativ prin tuberculi
sau generativ prin seminţe, dar la germinarea seminţelor este nevoie de prezenţa unor specii de
fungi.
Seminţele de Cypripedium calceolus sunt foarte mici şi au structură simplă (embrion
înconjurat de un strat de celule protective). Aceste celule conţin puţine rezerve nutritive, şi atunci
germinarea lor depinde de existenţa unei simbioze cu o ciupercă. Hifele miceline invadează
seminţele şi ajung până în celulele embrionului, care este hrănit datorită substanţelor absorbite de
acestea din sol, până se formează planta capabilă să se hrănească singură. Se pare că ciuperca ce
realizează simbioza cu speciile de Cypripedium aparţine genului Rhizoctonia.
Habitat: Se întâlneşte foarte rar prin păduri umbroase, pe soluri argiloase sau calcaroase.
Specia este semnalata in cadrul unor habitate de interes comunitar: 91V0 Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion) si 9130 Păduri moldave de fag (Asperulo-Fagetum).
Populatie: Cypripedium calcéolus manifestă un declin accentuat pe întreg arealul de
distribuţie geografică în aproape toate statele din Europa. Declinul este cu atât mai mare, cu cât ne
apropiem de limitele sud-vestice ale arealului, astfel ca specia mai formează populaţii, relativ
stabile, doar în zonele de taiga din Norvegia, Suedia, Finlanda şi în câteva dintre statele baltice.
Ecologie: Cypripedium calcéolus este o specie geofită, mezofită, micro-mezotermă, acidoneutrofilă, heliosciadofită şi calcicolă. Creşte prin păduri şi tufişuri umbroase din subetajul
gorunului până în etajul boreal (al molidului).
Masuri de management la nivel national: Principalele ameninţări sunt alterarea şi
distrugerea habitatelor, afectarea directă a supravieţuirii sau reproducerii. Influenţa antropică
negativă (defrişări ce conduc la distrugerea regimului hidric prin drenări, păşunatul etc.) este
amplificată de prezenţa necontrolată a turiştilor care colectează masiv planta, organizează pik-nikuri, aruncă deşeuri, inscripţionează arborii etc. Planta mai este ameninţată de acţiunea distrugătoare
a melcului Helix pomatia, care consumă frunzele lăstarilor provocând uscarea prematură a acestora.
Oile şi alte ierbivore pot consuma frunzele, în special primăvara de timpuriu.
În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem:
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 controlul permanent al stării populaţiilor şi realizarea unei reţele între ariile protejate
din ţară şi străinătate care găzduiesc Cypripedium calcéolus, în vederea facilitării
schimbului de informaţii, experienţă şi material genetic.
 îngrădirea unor suprafeţe unde vegetează Papucul doamnei, în vederea menţinerii
condiţiilor de habitat din care face parte, având în vedere intervalul relativ îngust de
toleranţă a acesteia la variaţiile factorilor biotici şi abiotici ai habitatului.
6.6.3.

Ligularia sibirica

Descriere şi identificare: Planta cu rizom scurt si gros, tulpina viguroasa, dreapta, erecta,
înalta de 50-120 cm, striata, frunzoasa, paroasa. Frunze bazale si tulpinale inferioare lung petiolate,
cu lamina triunghiular ovata sau triunghiular reniforma cu vârful rotunjit, baza cordata si marginea
accentuat dintata, glabre sau pe dos dispers paroase. Frunze mijlocii asemanatoare, dar scurt
petiolate; cele superioare reduse la vagine. Antodii dispuse în racem adesea simplu, cu axa brunpurpurie, muchiata, glandulos paroasa. Antodii de 3-4 cm diametru, la
înflorire erecte, dupa înflorire nutante, cu pedunculi încârligati.
Involucru cilindric-campanulat, lung de 9-12 mm, glabru.
Foliole involucrale verzi sau brun-rosietice, la baza uniseriate. Flori
radiare femeiesti, galbene, cu ligula lunga de 15-16 mm si lata de 3-5
mm. Flori centrale hermafrodite, lungi cât involucrul, cu antere cilindrice,
mult exerte si stigmat paros pe marginea interna.Achene glabre,
cilindrice, lungi de 6 mm, cu papus alb-galbui, putin mai lung decât
achena, cu radii foarte scurt dintate.
Habitat: Creşte prin păduri umede in zone de baltire ale apelor
in corespondenta cu habitatul Natura 2000 : 6430 Comunitati de bordura
Figură 48: Liguraria
cu ierburi inalte higrofile de la campie pana in etajul superior montan.
sibirica
Acest tip de habitat este reprezentat de următoarele două
subtipuri de habitate:
•
comunităţi de ierburi înalte, hidrofile şi nitrofile, prezente de-a lungul malurilor
apelor curgătoare sau de-a lungul marginilor de păduri. Aceste asociaţii (de tip Senecion fluviatilis,
Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion) aparţin ordinelor Glechometalia
hederaceae şi Convolvuletalia sepium. Plantele caracteristice acestui subtip de habitat sunt:
Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum (pufuliţă), Senecio fluviatilis, Filipendula ulmaria,
Angelica archangelica, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum,
Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum (năprasnic), Silene dioica,
Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa.
•
Comunităţi de ierburi perene de talie mare, higrofile din zonele mointane până la
etajul alpin, aparţinând clasei de vegetaţie Betulo-Asdenostyletea. Plantele caracteristice acestui
subtip de habitat sunt: Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus, Geranium sylvaticum
(fratele priboiului), Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita
alpina, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea (trestioară), Cirsium helenioides.
Comunităţi similare cu cele din acest subtip se pot dezvolta la altitudini mai joase, de-a lungul
râurilor şi pădurilor. Însă, comunităţile nitrofile care includ numai speciile de bază, comune în
regiunea respectivă nu sunt considerate ca fiind prioritare pentru conservare. Aceste comunităţi de
ierburi înalte pot apărea în păşuni umede, lăsate fără a fi cosite. Pajişti umede cu extindere mare,
necosite şi cu asociaţii care includ Helianthus tuberosus (floarea soarelui) şi Impatiens glandulifera
nu trebuie luate în considerare.
Pe suprafata amenajamentului silvic analizat, acest tip de habitat este intalnit sporadic in
lungul cursurilor de apa in zonele lipsite de vegetatie forestiera.
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Populatie: Candva, extrem de raspandita, planta a disparut din cele mai multe locuri din
Europa, din cauza secarii mlastinilor si invaziei altor plante in habitatul sau natural.
Ecologie: În regiunea montana, prin depresiuni, lunci, mlastini, pajisti si paduri în locuri
mlastinoase, buruienarisuri din lungul vailor.
Masuri de management la nivel national: Conservarea habitatului in care traieste specia.
Masuri stricte de mentinere a biotopului prin interzicerea depozitarii de masa lemnoasa si
amplasarea de rampe de incarcare, organizari de santier, etc..
6.6.4.

Mannia triandra

Descriere şi identificare: Hepatica taloasa, cu talul de 2-3(4)
mm latime, dihotomic ramificat. Scvamele ventrale hialine sau de
culoare verde deschis. Anteridia dispusa terminal. Piciorul
arhegonioforului aproape lipsit de scvame. Suprafata dorsala a talului
se fragmenteaza în timp.
Habitat: Creste sporadic în zonele subalpine si alpine, pe sol
neutru, substrat calcaros.

Figură 49: Mannia
triandra

Populatie: Specie foarte rara în România.
Ecologie: Specie tericola. Creste pe substrat calcaros în zonele subalpine si alpine.
Masuri de management la nivel national: Specia este inclusa in Lista Rosie a briofitelor
din România.
Pentru conservarea speciei se recomanda neincluderea zonelor în care vegeteaza specia în
circuitul turistic.

6.7.

MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR DE
INTERES COMUNITAR

Așa cum sa menționat în capitolele anterioare, chiar dacă prevederile Amenajamentelor
Silvice implică doar habitatele forestiere, trebuie luate în considerare şi speciile de interes comunitar
care sunt prezente în situl ROSCI0038 Ciucaș şi care utilizează pădurile ca habitat. Pentru
asigurarea unei stări de conservare favorabilă a acestor specii, se propun câteva măsuri de
gospodărire ce trebuie avute în vedere de către administratorul pădurilor din cadrul
Amenajamentelor Silvice, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes
comunitar întălnite în sit.
6.7.1. Măsuri de minimizare a impactului asupra mamiferelor
Pentru a evita producerea de schimbari fundamentale în ceea ce priveste starea de
conservare al populatiilor de carnivore, se vor evita pe cât posibil:
 Exploatarea masivă a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent;
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 Organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor
bârloguri în perioada noiembrie – martie;
 Organizarea simultană de parchete de exploatare pe suprafețe învecinate.
6.7.2. Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de amfibieni
Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de amfibieni, se vor evita pe
cât posibil următoarele activități:
 Degradarea zonelor umede, desecari, drenari sau acoperirea ochiurilor de apa;
 Depozitarea rumegusului sau a resturilor de exploatare in zone umede;
 Bararea cursurilor de apa;
 Astuparea podurilor/podetelor cu material levigat sau cu resturi de vegetatie.
6.7.3. Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de pești
vedere:

Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de pești, se va avea în
 În cadrul parcelelor limitrofe cursurilor de apă tehnicile de exploatare a masei
lemnoase vor fi aplicate astfel incat sa fie asigurata integralitatea ecosistemelor
acvatice;
 În lungul cursurilor de apa va fi pastrata o zona tampon de 50 m pe ambele maluri;
 Traversarea paraielor cu busteni se va face obligatoriu pe podete de lemn iar
platformele primare si organizarile de santier vor fi amplasate la o distanta de minim
50 de metrii de albia minora a paraielor.

6.7.4. Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de nevertebrate
Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de nevertebrate, se vor
aplica următoarele măsuri:
Rosalia alpina
 păstrarea a cel puțin 5 exemplare de fag de cea mai mare dimensiune per hectar.
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7. MĂSURI DE PROTEJARE A FONDULUI FORESTIER

7. MĂSURI NECESARE A SE IMPLEMENTA ÎN CAZUL CALAMITĂȚILOR

Pentru creşterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajamente s-au prevazut măsuri
pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante
deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică.
S-au avut în vedere: protecția împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă;
protecția împotriva incendiilor; protecția împotriva bolilor şi dăunătorilor; măsuri de gospodărire a
pădurilor cu fenomene de uscare anormală; măsuri de gospodărire a pădurilor afectate de poluare
industrială.
7.1. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã
7.1.1. Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã
Protecția împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza printrun ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât şi
asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.
Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda:
- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme
genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se
subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la
adversități;
- constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în
zone puternic periclitate, în molidişuri);
- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu
densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în
molidişuri);
- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri
rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste,
alăturate succesiv, în molidişuri etc.);
- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;
- formarea de margini de masiv rezistente;
- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;
- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în
tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire
corespunzătoare etc.);
- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se
reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;
- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la
adversități şi folosind scheme mai rare;
- în molidişuri se vor proiecta succesiuni de tăieri, orientate împotriva direcției vânturilor
frecvente şi periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus.
Pâlcurile de arbori rămaşi în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea
diversificării structurii.
În vecinătatea golurilor alpine şi în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor
păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief şi de structura
arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.
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7.1.2. Reconstructia ecologica a arboretelor de molid vătămate de vânt și zăpadă
După efectuarea lucrărilor de extragere a arborilor afectati de rupturi si doborâturi se trece la
reconstrucția ecologică a arboretelor conform schemei cadru prezentată în continuare:
A. Schema cadru privind reconstructia ecologica a arboretelor de molid calamitate de zapadă și
vânt, rărite cu goluri
Varsta
arboret, ani

sub 20

21-40

41-60

61-100
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Marimea golurilor, ha
0,05 - 0,15
peste 0,15
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Plantatii cu Fa, Br, Pam (5m de la liziera nu se
Plantatii cu Mo, Fa, Br, Pam, La.
vor planta)
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
Plantatii cu Br, An, Mo, Pam si lucrari de
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
Plantatii cu Br, An, Mo, Fa si lucrari de drenaj
drenaj acolo unde este cazul.
acolo unde este cazul.
În asemenea arborete se manifestă tendința de
In portiunile dintre goluri se vor efectua de
lărgire a ochiurilor prin ruperea arborilor
urgenta lucrari de curatiri si curatiri intarziate
vătămați de vânat. Dacă procentul arborilor cu
de jos cu intensitate forte.
vătămări de vânat este mai mare de 60% se
recomandă tăiere de refacere, în mai multe
etape menținându-se arborii nevătămați care
vor contribui la diversificarea structurii.
Protecția împotriva vânatului și a animalelor domestice (pășunat).
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Plantatii cu Fa, Br, Pam, Mo, La în scheme
rare.
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
Plantatii cu Fa, Br, Pam, Mo. În jurul
Plantatii cu Br, An, Mo, Pam în primii 3-4 ani
preexistenților se vor proteja puieții din
după rupturi și doborâturi de zăpadă/vânt.
regenerarea naturală.
Dacă se amână, fenomenele de înmlăștinare se
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
accentuează cu repercusiuni asupra solului și
Plantatii cu Br, An, Mo, Pam.
creșterilor viitoare. Dacă arboretul este
vătămat de vânat în proporție de 60% se
Proteția împotriva vânatului.
recomandă taiere de refacere, în mai multe
etape. Se vor menține biogrupele sau arborii
sănătoși.
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Plantatii cu Fa, Br, Pam, Mo, La în scheme
rare. Daca numarul de ochiuri este mai mare
Grupa ecologica 11-15-17-20-22-25
Plantatii cu Fa, Br, Pam și ajutorarea
sau frecventa vatamarilor de vanat este de
regenerării naturale. (Br, Fa, Pam)
peste 60% se recomanda taieri de refacere.
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
Grupa ecologica 12-13-18-19-35
Se vor favoriza regenerările naturale de An,
Plantatii cu Br, An, Mo, Pam în primii 3-4 ani
Pam, printre ele se vor introduce ulterior Br,
după rupturi și doborâturi de zăpadă/vânt.
Mo în culoare, benzi.
Dacă se amână, fenomenele de înmlăștinare se
accentuează cu repercusiuni asupra solului și
Protecția împotriva vânatului și a animalelor
creșterilor viitoare. Dacă arboretul este
domestice (pășunat). Care vatămă foarte
vătămat de vânat în proporție de 60% se
puternic puieții și plantulele.
recomandă taiere de refacere, în mai multe
etape. Se vor menține biogrupele sau arborii
sănătoși.
Protecția împotriva vânatului și a animalelor domestice (pășunat).
Ajutorarea regenerarii naturale. Pe
Ajutorarea regenerarii naturale si plantatii cu
microstatiuni din grupa ecologica 12-13-18puieti de Fa, Pam, Br, Mo, La la o schema rara
19-35, pe care s-au inregistrat de regula
2x2 m. Pe microstatiuni predispuse imlastinarii
dezradacinari in masa (molidul, fagul si chiar
se vor favoriza regenerarile cu An. Sub acestea
bradula au radacini superficiale in taler) se vor
se vor instala Br, Mo, Fa.
favoriza regenerările naturale de An pentru a

Varsta
arboret, ani

peste 100

Marimea golurilor, ha
0,05 - 0,15
peste 0,15
inlatura pericolul inmlastinarii. Sub acestea se
vor instala Br, Mo, Fa.
Protecția severa împotriva vânatului și a animalelor domestice (pășunat). La colectarea lemnului
se va evita tragerea lemnului prin ochiurile regenerate sau plantate.
Acestea vor intra in planul de recoltare conform Amenajamentului in vigoare.

B. Schema cadru privind reconstructia ecologica a arboretelor de molid calamitate de zapadă și
vânt, rărite unifom
Varsta arboret, ani

Sub 20

20-40

41-60

61-100

Arborete rarite uniform sau relativ uniform cu consistenta de
sub 0.51
0.6 – 0.7
peste 0.79
Se vor face completarii cu Nu sunt necesare lucrari Nu sunt necesare lucrari
Fa, Br, Pam, Mo pana la speciale. Arboretul va fi speciale. Dupa 5-6 ani se
atingerea
consistentiei parcurs la 5-7 ani dupa pot face rarituri normale.
normale (0.8-0.9). Se rupturile si doboraturile de
estimeaza ca la 15-20 ani zapada/vant cu o raritura
arboretul isi va reface slaba de jos. Sevor extrage
consistenta
peste cea arborii care nu si-au
considerata critica (0.8). In refacut varful sau s-au
arboretul respectiv nu se uscat.
vor face recoltari de masa
lemnoasa
pana
se
realizeaza
consistenta
noua.
Daca arboretul are rani de vanat, in functie de vechimea lor si de frecventa se
estimeaza o crestere a vulnerabilitatii la doboraturi sau rupturi, se recomanda masuri
de protectie impotriva vanatului.
Se vor face completarii cu Se estimeaza ca isi reface Se estimeaza ca isi reface
Fa, Br, Pam, Mo pana la consistenta de la 0.7 la 1.0 consistenta in 5-10 ani
atingerea
consistentiei in 15-30 ani.
dupa care se va conduce
normale (0.8-0.9). Se
normal.
estimeaza ca isi va reface
consistenta de la 0.5 la 0.9
in 35-40 de ani.
Intensitatea lucrarilor silviculturale (taieri de igiena, rarituri in portiunile mai dese) se
vor stabili in functie de starea fito-sanitara a arboretului. Se va trece de urgenta la
alegerea arborilor de viitor si la materializarea lor (400-600 exemplare la hectar)
uniform repartizati pe cat posibil din clasa Kraft I-a si a II-a care au parametrii de
stabilitate mai buni si au rezistat la zapada/vant.
Se estimeaza ca isi reface Se estimeaza ca isi reface Se estimeaza ca arboretul
consistenta de la 0.5 la 0.9 consistenta de la 0.7- la revine la consisitenta
in 40-50 ani. Timp de 40- 1.0 in 25-30 ani. Sub normala (1.0) dupa 15-20
50 ani arboretul va fi sub masiv
se
recomanda de ani. Pentru urmatorii 10
consistenta normala. Se plantatii cu Br, Fa si mai ani arboretul este exclus
recomanda plantatii sub ales
stimularea
si de la taierii (rarituri).
masiv cu Br, Fa, Pam, Mo ajutorarea
regenerarii
si mai ales stimularea si naturale.
ajutorarea
regenerarii
naturale.
Masuri severe de protectie impotriva vanatului si pasunatului. Intensitatea si
periodicitatea rariturilor (taierilor de igiena) vor fi dictate de starea fito-sanitara a
arboretului sia puietilor. Pe microstatiuni din grupele ecologice 12-13-18-19-35 pe
care s-a constatat o frecventa mai mare a arborilor dezradacinati si tendinte de
formare a unor ochiuri (1-3 ani) se vor face insamantari cu anin pentru a elimina
pericolul unor inmlastinari. Sub anin se va instala ulterior brad.
Arboretul in functie de varsta urmeaza a fi analizat in legatura cu modul de tratare in
continuare. De regula se recomanda taieri cu perioada lunga de regenerare. Ajutorarea
regenerarii naturale si sub masiv completarii (plantatii) cu fa, Pam, Br, Mo. Protectie
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Varsta arboret, ani

peste 100

Arborete rarite uniform sau relativ uniform cu consistenta de
sub 0.51
0.6 – 0.7
peste 0.79
impotriva vanatului si pasunatului.
Arboretul nu mai poate reveni la o consistenta acceptabila. Se va intocmi un plan
special de taiere si refacere. Se recomanda refacerea prin plantare – in cazul in care
regenerarea naturala nu este posibila – conform Norme tehnice privind compozitii,
scheme si tehnologii de regenerare a padurilor. Protectia impotriva vanatului si
pasunatului.

7.2. Protecția împotriva incendiilor
Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele de linii
parcelare principale, a căror deschidere şi întreținere trebuie să constituie o obligație de prim ordin
pentru unitățile silvice. Această rețea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unor perioade mai
îndelungate de uscăciune şi în pădurile de răşinoase, amplasându-se pe culmile principale în pădurile
de munte şi de coline şi orientându-se perpendicular pe direcția vântului dominant în regiunea de
câmpie. În plus, se va prevedea introducerea speciilor de foioase în compoziția de viitor a
arboretelor de răşinoase, cu deosebire pe lizierele acestora, în raport cu condițiile staționale.
În interiorul zonelor periclitate şi până la ele se vor proiecta poteci sau drumuri de pămînt
care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenție, atunci când se
semnalează vreun început de incendiu.
Arboretele trecute de 20 de ani foarte puternic afectate (gradul IV, V si VI) de incendii vor fi
încadrate în prima urgență de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare (se vor exploata
in maxim 10 ani). Arboretele exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în
urgența a II-a de regenerare (se vor exploata in maxim 20 ani). Restul arboretelor incendiate vor fi
redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de
îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.
7.3. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor
7.3.1. Măsuri preventive
Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariţia şi înmulţirea în
masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiţii bune de vegetaţie arboretelor şi culturilor
forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate şi cuprind
o gamă largă de lucrări, care se iau de la înfiinţarea arboretelor şi până la exploatarea lor. În această
categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri de utilizarea
soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară şi măsuri silviculturale de ocrotire a
organismelor folositoare.
Controlul fitosanitar este o sarcină permanentă şi se face în toate arboretele şi culturile
forestiere pentru a semnala factorii dăunători şi daunele produse de aceştia.
Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere
în valoare şi la cele de exploatare.
Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:
- rezervaţiile de seminţe, recoltarea şi depozitarea seminţelor. De calitatea seminţelor
depinde obţinerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Seminţele se colectează
din rezervaţiile de seminţe, cu seminceri sănătoşi, de vârstă mijlocie, viguroşi, unde permanent se
aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uscaţi. La recoltare se evită rănirea
arborilor, seminţele se selecţionează şi dezinsectizează înainte de a fi depozitate.
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- lucrările din pepiniere. Încă de la înfiinţare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger”
pe văile reci) dar şi terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se controlează
fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp
lucrările de îngrijire;
- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze
fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condiţiilor staţionale; să se realizeze arborete
amestecate care sunt mai rezistente la acţiunea dăunătoare a factorilor biotici şi abiotici; să conţină
arbuşti care fructifică şi constituie hrană pentru păsări şi strat erbaceu pentru hrana viespilor
parazite; după crearea plantaţiilor să se aplice lucrări de îngrijire.
- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curăţirilor, a răririlor
şi tăierilor de extragere a produselor principale şi accidentale, cu scopul de a forma şi menţine
arborete sănătoase şi rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare
naturală. La constituirea suprafeţei periodice în rând, se are în vederea trecerea la prima urgenţă a
arboretelor incendiate, cu vegetaţie lâncedă, a celor cu fenomene de uscare în masă; punerea în
valoare a doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere.
- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii seminţişului natural şi a
arborilor în picioare, evitarea tăierilor rase sau aplicarea pe suprafeţe mici (până la 3 ha la molidişuri
şi până la 5 ha în plantaţiile de plopi euroamericani şi de salcie selecţionată); la răşinoase se
recomandă cojirea arborilor imediat după doborâre, precum şi a cioatelor, strângerea şi valorificarea
resturilor de exploatare.
Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători
periculoşi din exteriorul ţării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul
ţării (carantină internă). La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile
comerciale de produse vegetale; aşa s-au introdus din America în Europa, Hyphantria cunea,
Leptinotarsa decemlineata, dar şi din Europa în America, Lymantria dispar. Deoarece dăunătorii au
pătruns în noile zone, fără speciile entomofage, s-au produs înmulţiri în masă severe şi cu pagube
importante. În acest scop Inspecţia de Stat pentru Carantină Fitosanitară împiedică răspândirea
acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniţă
unde se analizează materialul vegetal) şi de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un
certificat fitosanitar valabil un an de zile etc). Poliţia fitosanitară, pe baza unor liste de insecte
dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul
când prezintă infestări, este distrus în totalitate.
Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare. Este bine cunoscut rolul important al
entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor şi mamiferelor, în reglarea
populaţiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrelor în cadrul biocenozelor forestiere
prin măsuri silviculturale, trebuie să se asigure protecţia faunei utile. În vederea înmulţirii viespilor
parazite, menţinerea unui strat erbaceu, a arbuştilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu
polen şi nectar; muşuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea
cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de
arbuşti cu fructificaţii care asigură hrana în timpul iernii şi amenajarea de scăldători. O măsură
importantă este interzicerea păşunatului în culturile forestiere şi arborete. Protejarea entomofagilor
se poate face şi prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două
vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.
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Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători. Din punct de vedere practic,
rezistenţa este capacitatea unui soi de a da o producţie bună şi de calitate faţă de soiurile obişnuite,
supuse la un atac de aceeaşi intensitate, provocat de dăunători. Rezistenţa se datorează unor
mecanisme reale, care influenţează în mod negativ hrănirea şi dezvoltarea insectelor. Ea are la bază
trei factori: preferinţa, antibioza şi toleranţa.
Preferinţa este dată de totalitatea însuşirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei
(a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o
reacţie a insectelor la diferiţi excitanţi, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafaţa
plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanţul de reflexe condiţionate ale insectei. Prin
modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferinţă a insectei faţă de plantă.
Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi:
reducerea prolificităţii, a dimensiunilor corpului, a longevităţii, creşterii mortalităţii insectelor, în
special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanţe grase reduse, ceea ce duce la pierea lor
în timpul iernii. Cauza principală a mortalităţii insectelor este atribuită acţiunii unor substanţe
specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.
Toleranţa este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se
hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o dăunare prea mare şi a se
reface după dăunare.
7.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior
7.4.1. Mãsuri de gospodãrire în pãdurile cu fenomene de uscare anormalã
Prin uscare anormalã se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui numãr de
arbori predominanți şi dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție care depãşeşte cota
normalã a eliminãrii naturale (10% în arboretele cu vârste de pânã la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta
cuprinsã între 51 şi 90 ani şi 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).
La amenajarea pãdurilor cu fenomene de uscare anormalã, pe baza informațiilor prezentate
mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat şi a altor evidențe de la ocol, se
va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare. Aceastã cartare se va realiza pe baza
prevederilor din,, Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor".
Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de
uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.
7.4.2. Mãsuri de ameliorare și refacere a arboretelor
7.4.2.3. Arborete de fag
Arboretele in care arborii de fag sanatosi reprezinta peste 50% din numarul normal, se vor
ameliora prin semanaturi directe sau plantatii in locurile goale.
In arboretele de productivitate superioara si mijlocie semanaturile sau plantatiile se vor face
cu compozitiile specificate in Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de
regenerare a padurilor. In arboretele de productivitate inferioara vor putea fi folosite si compozitii
alternative.
Arboretele in care arborii sanatosi reprezinta mai putin de 50% din numarul normal se vor
reface prin semanaturi sau plantatii pe toata suprafata, pastrand arborii cu grad de defoliere 0,1,2
pentru a oferi adapost culturilor. Acestia vor fi extrasi pe masura dezvoltarii culturilor. Ca si in cazul
anterior, in arboretele de productivitate superioara si mijlocie semanaturile sau plantatiile se vor face
cu compozitiile specificate in Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de
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regenerare a padurilor, iar in arboretele de productivitate inferioara vor putea fi folosite si
compozitii alternative.
Marea majoritate a uscarilor la fag sunt strict legate de infectiile cu Nectria sp..
In aceste cazuri se recomanda urmatoarele masuri:
- In timpul operatiunilor culturale sa se elimine exemplarele cele mai afectate de boala.
- Se vor executa toate operatiunile culturale prevazute in instructiuni.
In fagete infectate, se vor promova speciile mai rezistente: gorunul, stejarul, laricele, paltinul,
realizandu-se amestecuri bine proportionate cu specia de baza. Daca valoarea lemnului de fag este
compromisa, se vor efectua substituiri cu amestecuri de specii rezistente la astfel de daunatori.

121

8. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,
EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR
Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, se vor lua masuri in
evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane, concentratiile maxime de poluanti evacuati in
apele de suprafata in timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafetele exploatate, se
vor incadra in valorile prescrise in anexa 3 a HG 188/2002, completat si modificat prin HG
352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de inarcare cu poluanti la evacuarea in receptori
naturali, NTPA 001/2005.

2. PROTECŢIA AERULUI
atmosfera.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, nu se poluează

3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR
Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, nu sunt necesare măsuri
speciale de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR
Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, nu sunt necesare măsuri
speciale de protecţie împotriva radiaţiilor.

5. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI
Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, sursele posibile de
poluare a solului si a subsolului sunt utilajele din lucrarile de expoatare a lemnului (tractoare, TAFuri, motofierastraie), combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea. Masurile ce se vor lua pentru
protectia solului si subsolului sunt prevazute in regulile silvice, conform ordinului M.M.P. nr. 1540
din 3 iunie 2011 respectiv: se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coasta ; se vor evita
zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade ; se vor evita zonele mlastinoase
si stancariile. In raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de
exploatare aprobate de administrtorul silvic si aflate in stare corespunzatoare de functionare.
In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a
apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora si
transportul de aluviuni in aval.
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6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE
La aplicarea prevederilor amenajamentului silvic U.P. I Ciucaș, trebuie avute in vedere
urmatoarele:
- Activitatea de exploatare forestiera să se desfasoare folosind tehnologii care au un impact
minim asupra habitatelor forestiere de interes comunitar;
- Adaptarea periodizarii operaţiunilor silvice, să se facă aşa încât să se evite interferenţa cu
sezonul de reproducere al speciilor de păsări, în special cuibaritul de primăvară şi perioadele de
împerechere ale păsărilor de pădure;
- Împădurirea cu specii edificatoare pentru habitatele protejate;
- Să se interzică păşunatul şi trecerea animalelor domestice prin habitatele prioritare;
- Să se interzică arderea vegetaţiei forestiere şi erbacee, atât în interiorul pădurii cât şi de pe
terenurile din vecinatatea sa;
- Aprinderea focului să fie permisă numai în zone special amenajate din afara habitatelor
protejate;
- Ochiurile cu pajişti naturale să nu fie propuse spre împădurire
- Să se evite construirea de drumuri noi prin habitate protejate;
- Să se interzică abandonarea în habitatul protejat a deşeurilor de orice natura;
- Zonele în care exista specii rare (plante sau animale) trebuiesc gospodărite conform
cerinţelor de conservare ale acestora.

7. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
Stabilind obiectivele social-economice şi ecologice, amenajamentul actual îmbinã strategia
ecosistemelor forestiere din zonã cu strategia dezvoltãrii societãţii.
Cea mai importantã direcţie în care s-a acţionat prin amenajamentul actual a fost cea legatã
de creşterea efectelor de protecţie a mediului înconjurãtor şi asigurarea echilibrului ecologic cu
referiri speciale la creşterea protecţiei calitãţii factorilor de mediu, creşterea nivelului de trai şi a
calitãţii vieţii individuale şi sociale.
Ca obiective prioritare s-au stabilit:
- protecţia pădurilor situate în arii naturale de interes comunitar (Situl Natura 2000);
- protecţia solului în terenurile cu pantã accentuatã şi ameliorarea acestuia în terenurile în
care s-au produs alunecãri sau în terenurile degradate;
- producerea de masã lemnoasã, calitativ superioarã, pentru industria de prelucrare a
lemnului şi satisfacerea nevoilor locale.
Obiectivele social-economice şi ecologice enumerate mai sus şi avute în vedere la
reglementarea prin amenajament a modului de gospodãrire determinã urmãtoarele ţeluri de producţie
şi protecţie:
- producerea de masã lemnoasã în cantitate cât mai mare şi cu parametri calitativi
corespunzãtori sortimentelor industriale obişnuite (lemn de gater, lemn pentru minã, lemn de
construcţii), pentru arboretele în care se poate organiza producţia de masã lemnoasã.
- crearea şi menţinerea unor structuri de arborete apte de a îndeplini funcţiile de protecţie
atribuite pentru arboretele în care potrivit legislaţiei în vigoare nu se poate organiza producţia de
masã lemnoasã.
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8. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT
Nu este cazul.

9. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
Nu este cazul.

9. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Monitorizarea indicatorilor (i.e. indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi,
imisiile poluantilor, frecventa) se va realiza de catre proprietar prin specialistii structurilor silvice
autorizate.

10. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE

Nu este cazul.

11. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Nu este cazul.

12. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE

Nu este cazul.
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13. CONCLUZII
Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au
duratã de viaţã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite evenimente produc schimbãri radicale în
compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţeazã dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii,
perioada necesarã reinstalãrii aceluiaşi tip de pãdure este variabilã, în funcţie de amploarea
perturbãrii şi de capacitatea de rezilienţã a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la
structura iniţialã dupã o anumitã perturbare – Larsen 1995). Reţeaua Ecologicã Natura 2000
urmãreşte menţinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor forestiere de interes
comunitar pentru care a fost desemnat un sit.
Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au
fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie –
vezi cap. IV.2.2. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde este cazul, acestea se vor adapta
necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost
desemnate. Ca urmare, regimul de protecţie nu trebuie impus doar pentru simplul fapt cã pãdurea
respectivã a fost inclusã în Reţeaua Natura 2000. Eventualele restricţii în gospodãrire se vor datora
deci numai unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricţii
trebuie atent analizate şi aplicate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a
nu cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri.
În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic al U.P. I Ciucaș urmăreşte o
conservare a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de
ecosistem natural (menţinerea structurii şi funcţiilor lui).
Pentru suprafața ce se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș,
Amenajamentul Silvic al U.P. I Ciucaș prin măsurile de gospodărire propuse menţine sau reface
starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.
Amenajamentul Silvic având ca bază următoarele principii:






Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;
Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;
Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;
Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;
Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de
gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus, sunt în spiritul
administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri
favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes
comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.
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15. ANEXE - PIESE DESENATE

1. PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI.
2. PROCESUL VERBAL CONFERINȚA I, TEMA PROIECTARE, ACTE DE PROPRIETATE –
AMENAJAMENT SILVIC AL U.P. I CIUCAȘ.
3. COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI
PROIECTULUI SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL CU REFERINŢĂ
GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 1970.

Semnătura Şi Ştampila
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PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
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