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1. Introducere
Municipiul Brașov este poziționat în depresiunea Țării
Bârsei la poalele masivului Postăvaru, unde se extinde pe
o suprafață de 267,3 kilometri pătrați și are o populație
de 289122 locuitori (https://brasov.insse.ro, 2021).
Brașovul, supranumit și orașul din pădure este o vatra de
locuire a oamenilor în preajma pădurii încă din neolitic
(cultura Noua, Tei, Dealu-Melcilor). Provocarea urbei
în secolul XXI este integrarea pădurii acum urbane în
infrastructura orașului.
Pădurea urbană este formată din toate arboretele și
arborii situați în interiorul sau în apropierea zonelor
urbane, dar definirea acestui concept în lume a fost
abordat diferit. Unii cercetători apreciază că pădurile
urbane se definesc mai întâi, prin apropierea de centrele
populate și includ o varietate de elemente naturale
specifice, dar și elemente de proveniență antropică , iar
alții, extind definiția și includ aliniamentele stradale,
arborii din zone rezidențiale, din parcuri și de pe orice
alte terenuri (Nowak, 2016).
În altă accepțiune, pădurile urbane sunt considerate ca
fiind suma întregii vegetații lemnoase și ierboase din și
în jurul așezărilor umane dense de la mici comunități
către marile orașe metropolitane (Gann, 2003). Conform
lui Clark și colab. (1997), o pădure urbană sustenabilă
este definită ca fiind totalitatea arborilor ce au luat
naștere în mod natural în orașe dar și a celor plantați, care
reușesc să ofere locuitorilor un nivel continuu de
beneficii economice, sociale, de mediu, ecologice atât în
prezent cât și în viitor.
Pădurea urbană influențează semnificativ durabilitatea
și calitatea mediului unui oraș. O pădure urbană
sănătoasă joacă un rol multifuncțional din punct de
vedere ecologic, social și economic, aceasta poate crește
calitatea aerului local în mediul urban în principal prin

atenuarea emisiile de dioxid de carbon (McPherson și
Rowntree, 2016; Nowak și colab., 2007) și prin scăderea
temperaturii ridicate datorate efectului insulei de căldură
urbană (UHI). Prin funcționalitatea sa pădurea urbană
furnizează de servicii de reținere a apelor pluviale,
inclusiv scăderea debitului de vârf și creșterea calității
apei (McPherson, 2006).
De asemenea aceasta
contribuie la creșterea calității generale a mediul urban și
calității vieții pentru rezidenții urbani prin: scăderea
costurilor asociate cu energia (McPherson și Simpson,
2001) , creșterea accesibilității pe jos în oraș (Wolf,
2008) , creșterea vânzărilor cu amănuntul în zone urbane
cu arbori și creșterea oportunităților de muncă (Wolf,
2005a, 2005b).
Resursa vegetală din pădurile urbane este cea mai
importantă deoarece caracteristicile ei (compoziție,
suprafață, distribuție, stare de sănătate) sunt cele care
definesc limitele beneficiilor oferite și a costurilor
acumulate (Clark et al., 1997). Astfel, caracterizarea
pădurilor urbane și a cuantificarea serviciilor
ecosistemice oferite de acestea se bazează pe o serie de
indicatori sintetici ai arboretului respectiv: compoziția
specifică, distribuția pe orizontală și verticală, stare de
sănătate, vatămări, etc..
Caracterizarea sub aspectul compoziției specifice, a
stării de sănătate, structurii și respectiv a volumului
resursei vegetale arborescente din pădurile urbane și
peri-urbane ale municipiului Brașov s-a realizat într-o
rețea de suprafețe experimentale dezvoltate în cadrul
proiectului ``Monitorizarea stării ecosistemelor
forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural
și istoric al pădurilor urbane și peri-urbane administrate
de RPLP Kronstadt RA”.
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2. Locul și metoda de cercetare
Metoda de cercetare utilizată este aceea a suprafețelor
experimentale.
Aceasta se bazează pe o rețea
nesistematică, , ce cuprinde 20 de suprafețe
experimentale de lungă durată, de formă circulară cu o
suprafață de 500 mp (un cerc cu raza de 12.62m ),
respectiv cu o suprafață totală cumulată a rețelei de un
hectar. Asociate rețelei de cercetare s-au amplasat trei
stații meteorologice automate dispuse în apropiere, în
locații unde se poate asigura siguranța acestora.
Caracterizarea arborilor și arboretelor din pădurilor
urbane și peri urbane ale municipiului Brașov s-a realizat

prin cercetări multi și trans-disciplinare la nivelul acestei
rețele (figura 2.1.) dispusă pe transect altitudinal: din
orașul Brașov cu suprafața experimentală S1 Dealul
Melcilor situată la o altitudine de 644 m(lângă Calea
București, una din cele mai uzitate artere de circulație ale
orașului în vecinătatea Spitalului Clinic Județean de
Urgenta Brașov ) până în pădurile naturale din zona
montană ajungând în apropierea vârfului Postăvarul,
unde se află cea mai înaltă formație forestieră cuprinsă în
studiu respectiv suprafața experimentală S6 Postăvarul
la altitudinea de 1750 m..

Fig. 2.1. Amplasarea suprafețelor de cercetare de lungă durată
The location of long-term research areas
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Suprafețele experimentale au fost delimitate cu centrul
materializat printr-o bornă din lemn fixată în sol, cu o
înălțime de 25-30 cm, iar la baza celui mai apropiat
arbore pe fața dinspre bornă s-a înscris cu vopsea
indicativul suprafeței (ex. C1 - S20).
Cu ocazia inventarierii au fost măsurați toți arborii cu
diametrul mai mare sau egal cu 6 cm. Numărul de ordine
și locul de măsurare a diametrului de bază (diametrul la
înălțimea de 1,30 m) a fost marcat, cu vopsea printr-o
linie orizontală situată în cazul terenurilor înclinate pe
direcția din amonte conform metodologiei privind
supravegherea pe termen lung a stării ecosistemelor
forestiere aflate sub acțiunea poluării atmosferice și
modificărilor climatice(Badea,2008).
Evaluarea stării de sănătate a arborilor respectiv
evaluarea defolierii frunzișului și a vătămărilor vizibile
și s-a realizat după protocolul de evaluare a stării de
sănătate a pădurilor în rețeaua europeană de sondaje
permanente 16 x16 km Nivel I (***Badea, Leca, 2021),
realizat în conformitate cu manualul programului ICP
Forests (Echhorn J. et. al.2021).
Pentru fiecare suprafață experimentală de lungă durată
s-a întocmit o fișă tip care cuprinde în cartușul superior
informații referitoare la: data observației, localizare
(coordonate geografice), unitatea de producție și
amenajistică, altitudine, expoziție, pantă, specia
principală, vârsta medie a arboretului și consistență.
Pentru fiecare arbore inventariat au fost înregistrate
datele referitoare la : numărul arborelui; specia;
diametrul de bază; clasificarea Kraft; clasa de calitate;
înălțimea totală, înălțimea elagată, fructificația,
procentul de defoliere al coroanelor și alte vătămări
produse de factori biotici, abiotici, antropici, etc..
În perioada 15 iulie – 31 august 2021, s-a realizat
culegerea informațiilor de teren. Această perioadă
reprezintă momentul de maximă activitate fiziologică a
arborilor, moment în care factorii climatici, poluarea
atmosferică și alte cauze de natură biotică și abiotică
exercită presiune maximă asupra proceselor de creștere a
arborilor (Badea et al., 2008).
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preponderent nordică, nord-vestica. Tipurile de stațiune
identificate sunt cele specifice masivului Postăvarul
respectiv montan-premontan de făgete și montan de
amestecuri.
La nivelul rețelei de cercetare au fost inventariați un
număr de 720 arbori. Rășinoase 352 de arbori din cinci
specii diferite: bradul- Abies alba Mill. cu un procent de
participare de 12,77%, laricele- Larix decidua Mill. cu
un procent de participare de 0,55%, molidul-Picea abies
L.,H. Karst cu un procent de participare de 31,25%, pin
negru- Pinus nigra J.F. Arnold., cu un procent de
participare de 0,24%, pinul roșu- Pinus sylvestris L. cu
un procent de participare de 3,89%. Foioasele
reprezentate de 369 de arbori din speciile: carpenCarpinus betuluis L. cu un procent de participare de
3,06%, cireș- Prunus avium L. cu un procent de
participare de 0,14%, fag-Fagus sylvatica L. cu un
procent de participare de 33,06%, frasin- Fraxinus
excelsior L. cu un procent de participare de 4,44%,
mesteacăn- Betula pendula Roth. cu un procent de
participare de 0,14%,
Gorun – Quercus petraea Matt. cu un procent de
participare de 0,83%, Acer campestre L. cu un procent
de participare de 0,69%, Juglans regia L. cu un procent
de participare de 0,14%, arțar-Acer platanoides L. cu un
procent de participare de 2,5%, paltin- Acer
pseudoplatanus L. cu un procent de participare de 4,72%,
stejar- Quercus robur L. cu un procent de participare de
0,56%, tei- Tillia cordata Mill. cu un procent de
participare de 0,56%, ulm de munte- Ulmus glabra Huds.
cu un procent de participare de 0,28%.
Defolierea coroanelor arborilor evaluați a fost apreciată
vizual în raport cu coroana unui arbore perfect sănătos al
speciei, cu un aparat foliar complet, considerat arbore
etalon. Conform metodologiei valorile procentuale au
fost încadrate în clase de defoliere. Sinteza datelor este
prezentată sub forma unei matrice în tabelul 3.1. unde se
observă o grupare a arborilor în proporție de peste 70%
atât la rășinoase cât și la foioase în clasele arborilor
sănătoși sau slab vătămați.
Procentul de defoliere mediu (defolierea medie), la
nivelul rețelei, este de 22,24%, iar pe grupe de specii
18,4% la rășinoase și 19,39 % la foioase.
Defolieri medii ridicate se înregistrează în general la
rășinoase: molid, brad, pin cu defolieri medii de peste
25% dar și cireșul și frasinul dintre foioase.

3. Rezultate și discuții
Ecosistemele forestiere luate în studiu sunt amplasate
în pădurile administrate de RPLP Kronstadt RA, unitățile
de producție IV- Brașov (unitățile amenajistice: 1A,
23D, 27A, 28, 30, 31B, 32A, 56A, 456A, 549B, 549C,
557, 558A, 563D), V-Râul Mic (unitățile amenajistice:
5B, 7D, 9C, 11G, 40C) și VI-Pârâul Adânc( unitatea
amenajistică 45B),
. Expoziția arboretelor este
3
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Tab. 3.1. Sinteza rezultatelor privind starea de sănătate a
ecosistemelor forestiere
Synthesis of results on the health status of forest ecosystems
Specia

Def
med
(%)

0

1

2

3

4

352

18,4

134

100

74

4

40

92

25,54

30

16

41

2

3

Larice

4

1,25

4

Molid

225

28,08

87

71

33

2

32

Pin negru

3

10

3

Pin rosu

28

27,14

10

13

Foioase

368

19,39

146

167

36

Carpen

22

15,45

3

16

2

1

30

238

17,89

32

24,68

Mesteacan

1

10

1

Gorun

6

17,5

3

3

Jugastru

5

8

2

2

Nuc

1

30

Artar

18

13,88

2

16

Paltin

34

12,2

22

9

Stejar

4

3,75

4

Tei

4

8,75

3

Ulm

2

60

Rasinoase
Brad

Cires
Fag
Frasin

Nr

În cea ce privește defectele și vătămările vizibile
identificate din numărul total de arbori inventariați (720
arbori), acestea sunt prezente doar la un număr de 154
arbori. Distribuția procentuală a arborilor afectați,
prezentată în figura 3.1., a surprins următoarele categorii
de defecte: arbori cu vârful rupt, care dețin ponderea cea
mai are (42%), arbori înclinați (8%), arbori bifurcați
(6%), arbori cu vârful uscat (5%), arbori a căror trunchi
a suferit rupturi
(5%), arbori răniți (5%), arbori curbați (2%), arbori la
care s-a identificat prezența putregaiului exterior (1%),
iar procentul arborilor morți pe picior fiind de 27%.
Din analiza datelor de teren privind intensitatea
fructificației ca parametru de caracterizare a stării de
sănătate a arborilor și arboretelor din rețeaua de cercetare
în anul 2021 s-a constatat un trend normal, prezența
fructificației a fost determinată la 37% din arborii
evaluați, 20% având fructificație slabă, 15% normală și
numai 2% abundentă.

Număr arbori/
Clasă de defoliere

5
4

12

1
106

101

20

3

8

18

12

1

1
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1

2

1
1

1

Nr: număr de arbori; Def: defoliere medie

Fagul este specia cea mai bine reprezentată la nivelul
rețelei de cercetare, având o pondere de peste 33% și o
defoliere medie la nivel de specie de 17,89%. Dintre
rășinoase ponderea cea mai mare o are molidul
aproximativ 31 %, dar care prezintă o defoliere medie pe
specie semnificativă 28,08%, datorată în special
rupturilor în coroană ce au afectat arboratele din zona
înaltă a masivului Postăvarul.
Dintre rășinoase, laricele înregistrează cea mai bună
stare de sănătate iar dintre foioase stejarul. De menționat
faptul că pentru cireș 30% defoliere, mesteacăn 10%
defoliere, nuc 30% și ulm de munte 60% defoliere
valorile nu caracterizează eficient rețeaua datorită
numărului mic de exemplare evaluate, câte unul și
respectiv două exemplare după cum se poate observa și
în tabelul sintetic.

Fig. 3.1. Distribuția arborilor afectați pe categorii de defecte
vizibile
Distribuțion of damaged trees by categories of visible effects

Structura arboretelor apare sub infinite aspecte
determinate de diversitatea caracteristicilor arborilor
componenți (Leahu, 1994). Structura arboretelor
surprinse la nivelul rețelei de suprafețe experimentale a
fost caracterizată pe baza distribuției numărului de arbori
pe categorii de diametre și specii.
Repartiția numărului de arbori pe categorii de diametre
la principalele specii de rășinoase (molid, brad, pin) este
4
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prezentată în figura 3.2; respectiv pentru foioase (fag,
paltin, frasin) în figura 3.3. și se evidențiază prin curbe
de frecventa specifice fiecărui caz în parte.
Modelarea curbelor de frecventa s-a realizat prin
intermediul funcției Beta din sistemul Pearson (aceasta
funcție permite ajustarea distribuțiilor reale).
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brad si frasin sunt caracterizate printr-o progresie
geometrică descrescătoare sau printr-o funcție
exponențială, fapt determinat de o variabilitate mare a
claselor de diametre la nivelul speciei.
Caracteristicile biometrice ale arborilor măsurate cu
ocazia efectuării lucrărilor de teren respectiv diametrul și
înălțimea sunt elementele ce au stat la baza calculului
volumului pe specii la nivelul rețelei de suprafețe
experimentale prezentat în figura 3.4..
Determinarea volumului arborilor s-a realizat prin
aplicarea metodei ecuației de regresie bifactorială pentru
volumul arborilor (Giurgiu et al.,2004).

Fig. 3.2. Curbele ajustate ale frecvenței principalelor specii
de rășinoase în raport cu diametrul
Adjusted frequency curves in relation to the diameter for the
main softwood species

Aceste curbe urmează, în general, distribuții cu o
legitate apropiată de cea normală, având abateri
sistematice. Cea mai evidentă abatere este asimetria de
stânga (pozitivă) prezentă în general
în cadrul
arboretelor echiene și relativ-echiene, situație
identificată pentru majoritatea speciilor evaluate.

Fig. 3.4. Volumul determinat pe specii la nivelul rețelei de
suprafețe experimentale
The volume determined for each species in the research
network

Fig. 3.3. Curbele ajustate ale frecvenței principalelor specii
de foioase în raport cu diametrul
Adjusted frequency curves in relation to the diameter for the
main deciduous species

La nivel de rețelei după cum era de așteptat volumele
maximale au fost înregistrate la speciile molid (291,11
m3), fag (220,25 m3) și brad (85,80 m3). La polul opus
se găsesc nucul (0,17 m3) și mesteacănul (0,47 m3) a

Acest indicator de formă al distribuției este generat de
o prezenta mai mare a arborilor în categoriile mediane de
diametre. În schimb, curbele de frecvență pentru speciile
5
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căror identificare a fost singulară, a unor exemplare slab
dezvoltate diseminate în etajul inferior al arboretelor.
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urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt”;
Activitatea: D.1 Cercetare industrială realizată în
colaborare efectivă.
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Abstract
Biometric characterization of the tree plant resource in the urban and peri-urban forests of Brașov
The monitoring of urban and peri-urban forests, which are under a strong anthropic influence, is carried out through the
characterization parameters of the constituent stands: composition, structure, state of health, fruiting, biomass accumulation.
In the urban and peri-urban forest stands of the Brașov municipality, managed by RPLP Kronstadt RA, a monitoring network
was installed on an altitudinal transect in which, through multi- and trans-disciplinary research, a series of synthetic indices were
determined that can provide information regarding the state and evolution of the studied stands.
On a cumulative surface of 1 hectare, 720 trees were inventoried, from 18 arborescent species, most of them healthy or slightly
damaged (approx. 70%), with a distribution of trees by diameter categories that highlights the presence of echen and relatively
echen stands and a production fund of about 750 m3 of wood.
Keywords: urban forest, composition, structure, state of health, fruiting, biomass accumulation.
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