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1. Introducere 
 

Tisa (Taxus baccata L.) reprezint  una din speciile forestiere lemnoase aflate 
în plin  cercetare la nivel european, în unele ri fiind trecut  pe lista ro ie 
(Vacher, 1996). La noi în ar  este declarat  „monument al naturii” i este ocrotit  
prin rezerva ii. 

Reprezentarea sa în cadrul arealului prin diferite forme morfo-ecologice 
impune în fiecare caz o analiz  complet  a condi iilor sta ionale, precum i a 
cortegiului floristic acompaniator, unde tisa vegeteaz . 

Aceasta, coroborat  cu o analiz  a reprezentativit ii tisei în diferite strate ale 
p durii, evoc , în final, o imagine complet  asupra a ceea ce înseamn  tis  în 
peisajul forestier local i zonal. 

 
2. Locul cercet rilor. Caracterizarea cadrului natural 

 
Ecosistemele cu tis  analizate sunt localizate în parcelele 96 i 97, U.P. IV 

Suha Mic , Ocolul Silvic M lini,  din cadrul Direc iei Silvice Suceava. De altfel, 
aceste parcele sunt singurele din bazinul men ionat în care tisa s-a men inut în 
urma activit ilor antropice destructive ce au determinat în mod direct reparti ia 
actual  a acestei specii lemnoase. 

De men ionat c  actualmente cele dou  parcele au fost, prin amenajament, 
incluse în grupa I func ional , categoriile 2a (p duri situate pe stânc rii, 
grohoti uri, cu înclinare mai mare de 35°, pe substrate de fli ) i, respectiv, 5j 
(p duri ce con in specii rare, cum este cazul zâmbrului, tisei etc.). 

Geografic, acestea se cantoneaz  în partea estic  a Obcinei Stâni oarei, 
unitate fizico-geografic  apar inând catenei nordice a Carpa ilor Orientali. Mun ii 
din aceast  regiune se încadreaz   în sub inutul fli ului, grupa districtului de mun i 
mijlocii, altitudinea medie a suprafe elor luate în studiu fiind  de 800-900 m. 
Relieful  se caracterizeaz  prin culmi prelungi i late cu numeroase ei ce permit 
cu u urin  trecerea dintr-un bazin hidrografic în altul, cu versan i moderat la 
puternic înclina i. Hidrografic, aceast  suprafa  se afl  în bazinul Suha Mic , 
afluent de dreapta al râului Moldova. 

Din punct de vedere geologic, aceast  regiune apar ine zonei marginale a 
fli ului, fiind  caracterizat  prin existen a  de bancuri de gresii argiloase, pachete 
de marne argiloase  vinete i bancuri sau straturi sub iri de gresii micacee. 
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Clima zonei studiate  se caracterizeaz  prin temperaturi medii anuale în jur 
de 6.0ºC i precipita ii medii anuale de 750-800 mm, valorile evapotranspira iei 
nedep ind  545 mm anual. 

 
3. Metoda de cercetare 
 
Ca metod  de cercetare a fost adoptat  cea de analiz  floristico-dendrologic  

i sta ional , utilizându-se datele culese prin intermediul suprafe elor de prob .  
În acest sens, în zona de studiu au fost amplasate 4 suprafe e de prob   de 

500 m2, num rul i dispunerea acestor suprafe e fiind dictat  de condi iile 
microsta ionale. Astfel, trei dintre acestea au fost localizate în parcela 96, în 
condi ii de versant, unde popula ia de tis  are o densitate maxim , iar una în 
parcela  97 în condi ii de umiditate edafic  crescut .  

De men ionat c , pentru o mai bun  cuprindere a fitocenozelor forestiere 
analizate, s-au efectuat observa ii privind solul, flora lemnoas  i erbacee i în 
afara suprafe elor de prob  riguros impuse. 

Datorit  faptului c  cele mai multe exemplare de tis  sunt integrate în etajul 
semin i ului arboretelor analizate, s-au amplasat suprafe e de prob 1 prin care, 
conform metodologiei de control al regener rii naturale din silvicultur , s-a f cut o 
inventariere a exemplarelor arbustive de tis , dar circumscrise semin i ului 
întregului arboret. De asemenea, în ambele parcele au fost inventariate integral 
exemplarele de tis , c rora li s-au m surat în l imile i diametrele realizate. 
 

4. Analiza complexului floristico - sta ional 
 

Condi iile de relief locale (formele de microrelief, panta, expozi ia), natura 
substratului  litologic, tipul genetic de sol i caracteristicile acestuia (în special 
volumul edafic) au condus la  o reprezentare neuniform  a exemplarelor de tis  în 
cadrul celor dou  parcele analizate ( u.a. 96 A, u.a. 96 B, u.a. 97).  

Întreaga suprafa  luat  în studiu este delimitat  de restul fondului forestier 
prin dou  pâraie, iar cele dou  parcele sunt desp r ite de o culme (bâtc ). 
Versantul reprezint  forma de relief predominant , cu profil neuniform, puternic 
înclinat în treimea inferioar , cu pant  moderat  în treimea mijlocie i cu pant  
repede în cea superioar . 

 

Suprafa a de prob  1 
Aceast  suprafa  a fost amplasat  în treimea inferioar  a versantului, 

caracterizat  prin urm toarele condi ii sta ionale:  
- versant cu pant  foarte mare (peste 45 º), expozi ie N-NV; 
- substrat litologic format predominant din gresii, în special gresii micacee, 

izolat existând i depozite de marne; 
- soluri de tipul brune acide litice moderat la puternic scheletice pân  la 

litosoluri cu volum edafic mic la foarte mic. 
 

1 Aceast  faz  a fost executat  cu sprijinul studentului Ciprian Cimbru, ce, prin interesul manifestat 
fa  de aceast  specie, a reu it s  întocmeasc  o lucrare de diplom  original  
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Vegeta ia forestier  lemnoas  este reprezentat  de un arboret montan de 
amestec, având compozi ia 4Br + 3Fa + 3Mo, iar diseminat apare paltinul de 
munte. Clasa de produc ie medie pentru toate cele trei specii este a III-a, iar 
arboretul este relativ bine închis (consisten a este 0,7-0,9). 

Stratul arbustiv este reprezentat prin urm toarele specii: Rubus hirtus, Rubus 
idaeus, Sambucus racemosa, mai rar Spiraea ulmifolia, Lonicera xylosteum i 
Rosa canina. Speciile de arbu ti abund  în lumini uri, acolo unde tisa lipse te. 

Covorul erbaceu este caracterizat prin prezen a speciilor acidofile  cum ar fi: 
Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium, Veronica 
officinalis, Luzula luzuloides, Carex digitata, Carex distans, Hieracium murorum 
(tip de flor  mezofit, oligomezotrof).  Ca o confirmare a mozaicului de roci 
existente în suprafa a analizat , din loc în loc, acolo unde apar strate de marne 
printre cele de gresii, covorul erbaceu sufer  modific ri, ap rând i specii eu-
mezotrofe cum ar fi: Geranium robertianum, Ajuga reptans, Sanicula europaea, 
Cardamine bulbifera, Cardamine glanduligera, Glechoma hederacea, Rumex 
obtusifolius, Prunella vulgaris, Urtica dioica. 

În plus, se remarc  vizibil o concentrare a vânatului, în spe  a cervidelor, 
lucru atestat de prezen a semnificativ  a anumitor specii ierboase (Luzula 
sylvatica, Poa angustifolia, Brachypodium sylvaticum, Festuca altissima).  

Tipul de sta iune identificat la nivelul acestei suprafe e de prob  este 
caracteristic etajului bioclimatic FM2 i este de bonitate inferioar  pentru brad, fag 
i molid: Montan de amestecuri, Pi, soluri brune litice, edafic mic-foarte mic, cu 

flor  de mull (FM2, Pi, TII, HII,, Ue2-1). 
În aceast  suprafa  de studiu au fost identificate 7 exemplare de tis , ceea ce 

denot  o r spândire redus  fa  de celelalte suprafe e de prob . Cauza principal  a 
slabei prezen e o constituie condi iile sta ionale la limita favorabilit ii speciei: 
pant  foarte mare, care presupune soluri cu profil scurt, moderat la puternic 
scheletice, oligomezotrofice, acide, cu drenaj intern foarte bun, deci umiditate în 
sol ceva mai redus , condi ii  ce nu satisfac pe deplin  exigen ele ecologice ale tisei 
- montan, mezoterm, mezofil, umidofil, ombrofil, eutrof-mezotrof, mezofit, 
saxicol, calcicol (St nescu, 1979).  

În plus, consisten a sc zut  a arboretului nu favorizeaz  aceast  specie. 
 

Suprafa a de prob  2 
Aceast  suprafa  de studiu a fost amplasat  în treimea mijlocie a 

versantului, având urm toarele condi ii sta ionale: 
- versant moderat înclinat (înclinare 10-15º), expozi ie umbrit , N-NV; 
- roca parental  format  din alternan e de gresii i marne (fli  marno-

grezos), marne calcaroase; 
- soluri din clasa cambisoluri: brune eu-mezobazice i brune acide tipice 

sau pseudogleizate, moderat scheletice, volum edafic mijlociu pân  la 
mare. 

Vegeta ia lemnoas  este reprezentat  de acelea i specii, în urm toarea 
compozi ie: 4Fa + 3Mo + 3Br. Consisten a arboretului este de 0,8-0,9. 
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Dimensiunile exemplarelor de brad, molid i fag indic  existen a unui arboret de 
clasa de produc ie a II-a. 

Diseminat apare paltinul de munte i scoru ul p s resc (Sorbus aucuparia). 
Aici apare tisa ca reprezentant principal supus studiului actual, specia fiind 
prezent , în principal, în stratul arbustiv, dar anumite exemplare trec i în categoria 
arborilor prin dimensiunile realizate. 

Stratul arbustiv r mâne oarecum neschimbat, ca apari ie important  
semnalându-se tisa într-un num r destul de mare. 

P tura erbacee este de tip mezofil, eutrof (flor  de mull): Ajuga reptans, 
Anemone nemorosa, Asperula odorata, Brachypodium sylvaticum, Cardamine 
bulbifera, Cardamine glanduligera, Cardamine impatiens, Cardaria draba, Carex 
digitata, Carex distans, Chelidonium majus, Euphorbia amygdaloides, Fragaria 
vesca, Galium aparine, Galium shultesii, Geranium robertianum, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Mercurialis 
perenis, Micelis muralis, Millium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 
Petasites albus, Prunella vulgaris, Pulmonaria montana ssp. mollissima, 
Ranunculus auricomus, Ranunculus carpaticus, Salvia glutinosa, Rumex 
obtusifolius, Sanicula europaea, Senecio nemorensis ssp. Fuchsii, Stachys 
sylvatica, Symphytum cordatum, Taraxacum offcinalis, Urtica dioica, Viola 
reichenbachiana, Veronica chamaedrys. 

Tipul de sta iune identificat este de bonitate superioar  pentru speciile de 
amestec din etajul bioclimatic FM2: Montan de amestecuri Ps, brun, edafic mare, 
cu Asperula –Dentaria (Oxalis) (FM2, Ps, TIV-V, HIV-V, Ue4-3) (Ro u, 1997). 

În aceast  suprafa  de prob  au fost localizate majoritatea exemplarelor de 
tis  din bazinul Suha Mic  (circa 70 exemplare cu dimensiuni de pân  la 14 m 
în l ime i 26 cm în diametru).  

Provenien a exemplarelor variaz  de la generativ , la l stari i chiar marcote. 
Num rul mare de exemplare de tis  din suprafa a de prob  2 poate fi pus  tot 

pe seama condi iilor sta ionale: panta moderat  spre slab  ce a condus la geneza 
unor soluri mijlociu la foarte profunde, bogate în argil  format  in situ datorit  
unui substrat litologic friabil, u or dezagregabil i alterabil, care, datorit  
compozi iei chimice mai bogate în elemente bazice (marnele calcaroase), dau 
soluri eutrofe de genul brunelor eu-mezobazice, bine aprovizionate cu ap  datorit  
i unei u oare pseudogleiz ri. 

Toate aceste caracteristici  ale principalilor factori ecologici ai sta iunii, 
coroborate cu un arboret bine încheiat ce asigur  umbrirea necesar  exemplarelor 
de tis , creeaz  un fitoclimat intern propice dezvolt rii acestei specii. 

 

Suprafa a de prob  3 
Aceasta a fost amplasat  în treimea superioar  a versantului, unde s-au 

identificat urm toarele condi ii: 
- versant moderat la puternic înclinat (pant  de 20-30º); 
- substrat litologic format predominant din gresii; 
- soluri cu volum edafic mijlociu, moderat scheletice de tipul solurilor 

brune acide i brune eu-mezobazice tipice (Ao-Bv-R). 
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Arboretul are structur  relativ plurien , în raport cu suprafe ele de prob  
anterioare deosebirea constând în reprezentarea celor trei specii: 4Br + 4Mo + 2Fa, 
ce însumeaz  o consisten  a arboretului de 0,8, cu exemplare de molid i brad ce 
dep esc 40 m. 

Covorul erbaceu are aceea i compozi ie ca i treimea mijlocie a versantului.  
Tipul de sta iune identificat este Montan de amestecuri Pm (s), brun, edafic 

mijlociu, cu Asperula –Dentaria (FM2, Pm (s), TII-III, HIII, Ue3-2). 
Condi iile sta ionale nu  prezint  deosebiri majore fa  de suprafa a de prob  

2, cu excep ia pantei, care este mai mare i, în consecin , solurile au un con inut 
mai ridicat de schelet. Lipsesc fenomenele de pseudogleizare, volumul edafic fiind 
cel mult mijlociu, iar solurile predominante - brune acide. 

Num rul exemplarelor de tis  identificate este de 22. Tisa î i g se te i aici 
condi ii favorabile de dezvoltare, dar relativ inferioare celor din zona medie a 
versantului. 

 

Suprafa a de prob  4 
Aceast  suprafa  de studiu a fost amplasat  într-o zon  de maxim  

r spândire a unei microforme de relief caracteristice unui versant ondulat i anume 
într-o întârziere de pant  (suprafa  aproape orizontal ,  u or depresionar ). Aceste 
forme de relief se g sesc pe toat  lungimea versantului, totu i, r spândirea maxim  
o au în zona mijlocie a versantului. Principalele condi ii sta ionale sunt: 

- suprafa  plan  sau u or înclinat , cu drenaj extern slab, ce favorizeaz  
acumularea apei din precipita ii i, implicit, existen a fenomenelor de 
pseudogleizare; 

- substrate litologice specifice zonei de fli  (marne, gresii i alternan e ale 
acestora); 

- a fost identificat ca tip de sol caracteristic solul brun eumezobazic 
pseudogleizat (Ao-Bvw-BvW-C). 

Compozi ia arboretului nu difer  pregnant de cea din parcela al turat , fiind 
tot un amestec de fag cu brad i molid în propor ii sensibil egale. 

P tura erbacee are un rol indicator deosebit în ceea ce prive te excesul de 
umiditate din sol, fiind bine reprezentat  prin specii cu  caracter higrofit cum ar fi: 
Caltha laeta ssp. palustris, Chrysosplenium alternifolium, Carex pendula, 
Stellaria nemorum, Tusilago farfara, Circaea lutetiana, Valeriana tripteris, 
Impatiens noli-tangere, Myosotis sylvaticum, Ranunculus ficaria, Ranunculus 
repens, Adoxa moschatellina, Cardamine amara, Lunaria rediviva .a. 

Tipul de sta iune identificat este Montan de amestecuri Ps(m-i), brun divers, 
cu drenaj imperfect, edafic  mijlociu-foarte mare - FM2, Ps(m), TIII-IV, HE-IV, Ue4-3
(Chiri  et al., 1977). 

Se pare c  tisa suport  destul de bine acest tip de sta iune caracterizat printr-
un exces de ap  tolerant (pseudogleizare moderat ), inând cont de densitatea 
destul de ridicat  a acestei specii (în total au fost identificate pe aceste forme de 
relief, 10 exemplare) în raport cu suprafa a redus  ocupat  de zonele cu relief plan. 
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Tabelul 1. Speciile vegetale inventariate în suprafa a forestier  cu tis  
Table 1. Vegetal species inventoried in yew tree sample areas 

SPECIA Abunden -
Dominan  SPECIA Abunden -

Dominan  
STRAT ARBORESCENT Galium shultesii 1 

Abies  alba 4 Geranium robertianum 1 
Fagus sylvatica 4 Geum urbanum 1 
Picea abies 4 Glechoma hederacea 2 
Acer pseudoplatanus 1 Hieracium murorum + 
Sorbus aucuparia 1 Impatiens noli-tangere 1 
Taxus baccata 3 Lunaria rediviva + 

STRAT ARBUSTIV Luzula luzuloides 2 
Lonicera xylosteum + Luzula sylvatica 2 
Lonicera nigra + Majanthemum bifolium 1 
Rubus hirtus 2 Mercurialis perenis 2 
Rubus idaeus 2 Micelis muralis + 
Rosa canina + Millium effusum + 
Sambucus nigra + Myosotis sylvaticum + 
Spiraea ulmifolia + Oxalis acetosella 2 
Taxus baccata 3 Paris quadrifolia + 
Vaccinium myrtillus 2 Petasites albus + 

STRAT ERBACEU Poa angustifolia 1 
Adoxa moschatellina + Prunella vulgaris + 
Ajuga reptans 1 Pulmonaria montana ssp. 

mollissima 
1 

Anemone nemorosa 1 Ranunculus auricomus + 
Asperula odorata 2 Ranunculus carpaticus + 
Brachypodium 
sylvaticum 

1 Ranunculus ficaria 1 

Caltha laeta ssp. 
palustris 

1 Ranunculus repens + 

Cardamine amara + Rumex obtusifolius + 
Cardamine bulbifera 2 Salvia glutinosa 2 
Cardamine 
glanduligera 

3 Sanicula europaea 1 

Cardamine impatiens + Senecio nemorensis ssp. 
fuchsii 

+ 

Cardaria draba + Stachys sylvatica 2 
Carex digitata 2 Stellaria nemorum + 
Carex distans 1 Symphytum cordatum 2 
Carex pendula + Taraxacum offcinalis 1 
Chelidonium majus + Tusilago farfara 1 
Chrysosplenium 
alternifolium 

1 Urtica dioica 2 

Circaea lutetiana + Valeriana tripteris + 
Euphorbia 
amygdaloides 

1 Veronica chamaedrys + 

Festuca altissima + Veronica officinalis 1 
Fragaria vesca 2 Viola reichenbachiana 2 
Galium aparine +   
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Pe total suprafa  cumulat  din suprafe ele de prob  amplasate, speciile 
identificate ale florei lemnoase i ale celei erbacee sunt redate în tabelul 1, pe 
strate de vegeta ie (arborescent, arbustiv, erbaceu). Acestea totalizeaz  un num r 
de 6 specii arborescente, 9 specii arbustive i 60 specii ierboase, cu specificarea c  
unele specii cum este cazul tisei, se pot reg si datorit  etapei de dezvoltare în mai 
multe strate. 

 
5. Analiza popula iei de tis  
 
Pe total suprafa  analizat , respectiv cele dou  parcele 96 i 97, au fost 

inventariate 111 exemplare de tis , din care 105 exemplare în parcela 96 i 6 
exemplare în parcela 97. În ceea ce prive te exemplarele mature de tis , o analiz  
detaliat  am efectuat-o în leg tur  cu cele 105 exemplare. 

La o prim  vedere se observ  o concentrare a exemplarelor de tis  în treimea 
mijlocie a versantului, unde i consisten a este ceva mai ridicat , fapt ce se 
datoreaz  prezen ei fagului într-o propor ie mai mare, el fiind capabil s  închid  
arboretul de manier  mai semnificativ  printr-o interp trundere mai bun  a 
coroanelor arborilor. 

Starea de vegeta ie a tisei fiind foarte bun , activ , s-a efectuat o analiz  
plecând de la caracteristicile dendrometrice ale fiec rui exemplar în parte, avându-
se în vedere, în principal, diametrul i în l imea realizate. 

În ceea ce prive te diametrele realizate de tis , se observ  conform 
poligonului frecven elor pe categorii de diametre (figura 1), c  distribu ia 
experimental  urmeaz  destul de bine o distribu ie teoretic  normal , ceea ce ar 
putea confirma o structur  echien  sau relativ echien  a popula iei de tis  din 
bazinul Suha Mic . 
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Figura 1. Reparti ia procentual  a exemplarelor de tis  în raport cu diametrul 
realizat 
Figure 1. The percent of yew tree related to diameter 
 
Cât despre în l imile realizate de c tre exemplarele de tis  se observ  c  

distribu ia experimental  poate fi ajustat  dup  o distribu ie teoretic  de tip normal 
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sau chiar distribu ie de tip beta, înregistrându-se o puternic  asimetrie de dreapta 
(figura 2). Aceasta se explic  prin faptul c  tisa este o specie cu un temperament 
de umbr , astfel c  ea nu tinde spre plafonul superior al arboretului odat  cu 
cre terea în în l ime, ci r mâne la în l imi mici, în plafonul inferior al p durii. 
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Figura 2. Reparti ia procentual  a exemplarelor de tis  în raport cu în l imile 
realizate 
Figure 2. The percent of yew tree related to height 
 

Ca dimensiuni, sunt de remarcat cele câteva exemplare din parcela 96 ce au 
realizat diametre de aproximativ 16 cm i în l imi de 10-14 m, iar în parcela 97, un 
exemplar de 10 m în l ime i cu un diametru de 25 cm. 

Dat fiind procesul de regenerare foarte activ înregistrat de tis  în ambele 
parcele, am considerat ca fiind oportun studiul tisei în complexul regenerativ al 
p durii, luând în calcul tot semin i ul speciilor ce fac parte din compozi ie, 
bineîn eles coroborat  cu o decelare a acesteia pe cele dou  parcele (tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Num rul de puie i inventaria i prin intermediul suprafe elor de prob  
Table 2. The number of saplings inventoried in sample areas 

Suprafe e de control (m2) 
Din care cu puie i 

Repartizarea puie ilor din suprafe ele de 
prob  pe specii u.a. 

 Nr. 
suprafe e 
amplasate minim 3 1-2 

puie i 
0 

puie i Fag Brad Molid Tis  Total 

96 85 51 147 232 231 110 26 20 387 
97 100 17 153 330 144 64 13 8 229 
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Figura 3. Participarea procentual  a speciilor în regenerarea p durii în u.a. 96 
Figure 3. The percent of yew tree related to regeneration (u.a. 96) 
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În urma aplic rii calculelor procentuale, a reie it o compozi ie a regener rii 
din parcela 96 de 60Fa + 30Br + 5Mo + 5Ti (figura 3), iar în parcela 97 compozi ia 
este 60Fa + 30Br + 6Mo + 4Ti (figura 4), diferen a la nivelul celor dou  parcele 
reg sindu-se doar la molid i respectiv tis , îns  de o manier  nesemnificativ . 

 

62,9

27,9

5,7 3,5

0,0

20,0

40,0

60,0

%

Fag Brad Molid Tis
 

Figura 4. Participarea procentual  a speciilor în regenerarea p durii în u.a. 97 
Figure 4. The percent of tree species related to regeneration (u.a. 97) 

 
Pe total arboret, regenerarea este slab , i se pare f r  viitor datorit  

închiderii masivului. În ceea ce prive te îns  regenerarea tisei, aceasta este foarte 
bun . S-au observat puie i de tis  proveni i, atât pe cale vegetativ , cât i din 
s mân . Principala modalitate de regenerare a tisei din bazinul Suha Mic  este din 
l stari. Analiza l starilor arat  provenien a lor din mugurii dorminzi ai cioatelor. 
Un alt fenomen interesant este cel al form rii de l stari lacomi pe tulpinile 
net iate. Exemplare de tis  la care tulpina era aplecat , iar vechea coroan  era în 
curs de uscare, a a numitele cr ci lacome care provin din mugurii proventivi, dau 
na tere unor noi exemplare destul de viabile, prin cre tere ortotrop , sau au 
tendin a de a forma un nou coronament. S-au identificat câteva exemplare 
provenite din marcote. 

 
6. Concluzii 
 
Tisa are exigen e ecologice bine  definite, men ionate în lucr rile de 

specialitate.  Astfel c , în urma acestui studiu  a fost confirmat caracterul umidofil, 
ombrofil, eutrof-mezotrof, mezofit i calcicol al acestei specii, dovad  în acest 
sens fiind i flora erbacee inventariat  prin intermediul suprafe elor de prob .  

Din analiza rezultatelor cercet rilor se observ  clar c , num rul maxim de 
exemplare de tis  identificate, în condi iile unei varia ii semnificative a factorilor 
sta ionali locali, se reg se te în zone caracterizate prin pant  moderat . Acest fapt 
a condus la formarea de soluri cu volum edafic de la mijlociu la mare, substrat 
litologic bogat în carbonat de calciu, pe care se formeaz  soluri eu-mezotrofe (sol 
brun eu-mezobazic) i umiditate sporit  în sol, frecvent cu fenomene de 
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pseudogleizare de la slab la moderat ca i intensitate i cu un drenaj intern u or 
imperfect. 

Prezen a însemnat  a tisei în treimea mijlocie a versantului, acolo unde 
consisten a este ridicat , specia predominant  fiind fagul care prin suprafa a foliar  
mare asigur  o umbrire semnificativ , explic  o dat  în plus dezvoltarea 
preferen ial  a tisei în masivele închise, conform cu temperamentul tipic de umbr . 

Distribu ia experimental  a frecven elor pe categorii de diametre 
demonstreaz  relativa apropiere a vârstei exemplarelor ce alc tuiesc popula ia de 
tis  din bazinul Suha Mic , iar asimetria poligonului frecven elor pe în l imi 
realizate demonstreaz  localizarea cu preponderen  a tisei în plafonul inferior al 
p durii. 

Analizat  la nivelul regener rii p durii, tisa arat  c  este o specie discret  ca 
întindere i num r de exemplare, ea fructificând toate modalit ile de regenerare, 
atât cea vegetativ  (l stari, marcote), cât i prin s mân . 
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 Abstract 
 

Study concerning the yew tree population from Suha Mica basin 
 

This article presents aspects about the spread and vegetation state of yew tree 
in   mix woods (beech and coniferous) in the northern part of Oriental Carpathians. 

It had been analyzed the herbaceous carpet and the prime conditions of the 
forest sites from the study area, means Suha Mica basin. 

Keywords:  yew tree, forest sites, herbaceous species, dendrometry. 
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