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1. Introducere 
 
 Culturile de r inoase instalate în afara arealului în ultimii 40 ani au fost 
realizate cu eforturi tehnice i financiare deosebite în contextul m surilor de sporire a  
produc iei de mas  lemnoas  i de m rire a productivit ii p durilor prin folosirea 
ra ional  a capacit ii de produc ie a sta iunilor forestiere prin ac iuni de substituire i 
ameliorare a arboretelor degradate i slab productive i extinderii pe aceast  cale a 
culturii r inoaselor (12,29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42). Dup  1970, s-au 
realizat programe speciale de creare a unor culturi specializate de r inoase pentru 
producerea lemnului de celuloz .(58, 59, 61, 62, 63, 66) 
 Substituirea în aceast  etap  a acestor culturi nu se justific  deoarece ele au 
acumulat un volum important de mas  lemnoas  i îndeplinesc func iile pentru care au 
fost create. Termenul cel mai corect ar fi ameliorarea st rii lor în scopul asigur rii 
stabilit ii i produc iei de mas  lemnoas  pân  la ciclurile stabilite ini ial.(7, 8, 9). 
Cercet rile efectuate în perioada 1994 - 2000 argumenteaz  c  nu este necesar  i nu 
se justific  substituirea acestor culturi deoarece prin aplicarea unor m suri ra ionale de 
ameliorare a parametrilor actuali ele pot fi men inute în continuare pân  la vârsta de 
50 - 60 ani când se vor putea desprinde concluzii mai sigure, care vor sta la baza unor 
decizii privind oportunitatea continu rii unor lucr ri similare.(5, 7) 
 Majoritatea culturilor au vârste de 10 - 40 ani i au fost instalate la scheme 
foarte dese 3300 - 5000 N/ha (în terenuri degradate 7.000 - 10.000 N/ha) a a încât nu 
trebuie s  surprind  frecven a mare a elimin rii naturale sau a  exemplarelor v t mate 
de factori abiotici i biotici.(61, 65, 55) 
 Cercet ri anterioare efectuate de ICAS privind “Tehnologii de executare a 
t ierilor de îngrijire (degaj ri, cur iri i r rituri) în culturile create special pentru 
producerea lemnului de celuloz ” au avertizat asupra instabilit ii acestor culturi în 
cazul neaplic rii lucr rilor de îngrijire. Aceste recomand ri r mân valabile în 
totalitatea lor.(34, 66) 
 Recomand rile actuale, au la baz  analiza st rii actuale a culturilor, în special 
cele care au fost neglijate sau în care s-au aplicat interven ii de intensitate redus  i în 
care se înregistreaz  v t m ri importante. Men inerea în starea actual  i neglijarea 
cur irilor i r riturilor ar putea conduce în urm torii 10 - 15 ani la situa ii greu de 
controlat, concretizate prin v t m ri catastrofale produse de z pad  i vânt care ar 
impune substituirea acestora.(5, 7, 18, 20, 21) 
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 Ameliorarea culturilor de r inoase instalate în afara arealului este posibil  i 
absolut necesar  având în vedere efectele economice pozitive. Pentru aceasta este 
necesar  o evaluare serioas  a st rii fiec rei culturi i interven ii diferen iate.(5, 6, 7) 
 
 2. Obiectivele cercet rii. Aspecte cercetare 
 
•Starea actual  a culturilor de r inoase instalate în afara arealului, evaluare pe baza 
anchetei - chestionar : 
 - caracteristici la crearea culturilor (compozi ia, N/ha, scheme de cultur , tip  de 
cultur ) 
 - vitalitatea 
 - raporturile de concuren  cu speciile autohtone 
 - frecven a culturilor afectate de factori abiotici (ger, secet , înghe uri timpurii i 
   târzii, z pad , polei, vânt, incendii, deshidrat ri de iarn  etc.) 
 - frecven a culturilor afectate de factori biotici (ciuperci, insecte, p unat, vânat) 
 - stadiul i intensitatea lucr rilor de îngrijire aplicate. 
•Evaluarea st rii actuale a culturilor de r inoase pe baza inventarierilor statistice în 
suprafe ele de prob  permanente i volante : 
 - stabilirea parametrilor actuali ai arboretelor (vârsta, N/ha, G/ha, distribu ia  
   arborilor, parametri de stabilitate : h/d, lungimea coroanei, frecven a arborilor 
   v t ma i pe cauze i categorii de v t m ri) 
•Identificarea frecven ei factorilor de stress în dezvoltarea culturilor i a nivelelor 
periculoase pentru stabilirea arborilor i arboretelor (cercet ri pe itinerar i în 
suprafe ele de prob  permanente). 
•Instalarea unor blocuri experimentale pentru urm rirea evolu iei culturilor sub 
influen a factorilor naturali i a lucr rilor de îngrijire (cur iri i r rituri) 
•Stabilirea direc iilor de evolu ie i a structurilor optime pentru condi iile specifice 
fiec rui arboret în parte (analize de cre teri i dinamica parametrilor de stabilitate) 
•Stabilirea tehnologiilor de conduce în continuare a culturilor de r inoase 
•Stabilirea urgen elor de aplicare a m surilor silvotehnice care s  permit  valorificarea 
arboretelor actuale sau transformarea acestora 
•Stabilirea metodelor de cartare a vulnerabilit ii arboretelor 
•Evaluarea perspectivelor de men inere a culturilor de r inoase instalate în afara 
arealului. 
 
 3. Locul cercet rilor i metode de cercetare 
 
 3.1 Locul cercet rilor  
 
 Având în vedere aspectele cercetate, locul cercet rilor a fost foarte extins 
(practic în toate zonele în care s-a recomandat anterior extinderea în cultur  a 
r inoaselor). 
 In tabelul 1 se prezint  direc iile silvice în care s-au efectuat investiga ii pe baza 
rezultatelor ob inute din ancheta - chestionar, si num rul de ocoale silvice în care s-au 
amplasat suprafe e de prob  volante pentru studierea efectelor lucr rilor de îngrijire. 
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Tabelul 1. Locul investiga iilor preliminare efectuate pe baza sondajelor 
chestionar difuzate la Filialele teritoriale ale RNP 
Table 1. Location of preliminary investigations through questions set in the 
Forest Directions of the National Forest Administration 

Nr. 
crt. 

Direc ia silvic  Nr. ocoale 
investigate 

Suprafa a culturilor de r inoase 
investigate (ha) 

Nr. culturi 
investigate 

1. Foc ani 8 340 87 
2. Deva 9 230 15 
3. Suceava 6 2001 179 
4. Piatra Neam  4 150 12 
5. Râmnicul Vâlcea 13 286 92 
6. Tulcea 4 2714 383 
7. Bistri a 6 3377 272 
8. Drobeta Tr. Severin 10 2866 1037 
9. Bac u 8 1260 894 
10. Miercurea Ciuc 4 830 524 
11. Re i a 6 850 320 

Total 78 14.904 3.815 
 

In tabelul 2 au fost sintetizate ocoalele silvice i arboretele în care s-au 
amplasat blocuri experimentale pentru gospod rirea în continuare a culturilor de 
r inoase instalate în afara arealului. 
 La analiza rezultatelor ob inute pe perioada de desf urare a cercet rilor s-au 
prezentat detaliu lucr rile efectuate i interpretarea datelor ob inute din m sur tori. 
 

Tabelul 2. Locul amplas rii blocurilor experimentale pentru stabilirea 
tehnologiilor de conducerea a culturilor de r inoase în afara arealului 
Table 2. Location of the experimental plots for the tending works in the 
resinous stands outside the natural area 

Ocolul silvic, U.P., u.a. Nr.supr. 
instalate 

Lucr ri executate 

Suceava, I Todire ti,  28 A 27 - instalarea variantelor experimentale 
- deschiderea culoarelor 

Suceava, VI Adâncata, 61B, 75A 6 - inventarierea arborilor 
- recolt ri probe pentru analize 

Dolhasca, III, 30 E 8 - marcarea arborilor de extras schematic 
- marcarea arborilor de extras prin 
r rituri     selective 

Boto ani, IV Poieni a, 59B, 62A, 67A, 70 12 - observa ii i m sur tori pentru starea 
de s n tate a arborilor 

Mih ie ti, SE1 Râul Târgului, 81 E,F,G 6  
Cerna, I, 53C, 55, 56, 72, 73, 74, 69, 71 8  
Cerna, II, 80A, 82, 34, 62C, 67A, 67B, 1A 7  
Casimcea, II, 84B, 36P, 22D, 4D 4 - reinventarieri în blocuri experimentale  
Casimcea, III, 26B, 25J, 11H, 10G, 27B 5 instalate anterior în cadrul altor teme de 
Ciucurova, IV, 23A, 46D, 56M 3 cercetare 
Babadag, III, 34H, 35F 2  
Babadag, IV, 1B, 17B, 55A, 56A 4  
Babadag, V, 33D, 33B 2  
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 3.2. Metode de cercetare 
 
 3.2.1. Lucr ri de teren în suprafe ele de cercetare volante 
 
 - Instruirea colaboratorilor, pe teren, în vederea aplic rii acelora i metode de 
inventariere i tehnici de lucru în toate suprafe ele permanente i volante. 
 - Amplasarea suprafe elor de prob  permanente în por iuni de arboret 
reprezentative, în vederea determin rii parametrilor reali de stare ai acestora i 
diagnosticarea lor. 
 - Completarea fi ei - chestionar cuprinzând urm toarele elemente : ocolul silvic,  
etaj fitoclimatic, u.a., elul culturii, anul instal rii, suprafa a, compozi ia, schema de 
plantare, N/ha la instalare i actual, consisten a, elagajul natural, starea de vegeta ie. 
Factori climatici v t m tori : secet , ger, înghe , deshidrat ri de iarn , z pad , polei, 
vânt, chiciur . Factori biotici d un tori : insecte care atac  acele, între scoar  i lemn, 
lemn, ciuperci pe ace, pe ramuri, în lemn, vânat, p unat. 
 - Inventarieri pentru identificarea z pezii ca factor limitativ în men inerea 
culturilor de r inoase din afara arealului. 
 - Dinamica vegeta iei în suprafe ele ocupate de culturi în afara arealului. 
 - Raporturi de competi ie în culturile de r inoase instalate în afara arealului 
  - culturi pure instalate în teren prelucrat integral anterior 
  - culturi pure instalate în teren prelucrat par ial anterior 
  - culturi amestecate de r inoase i foioase autohtone 
  - culturi de înnobilare în regener ri naturale. 
 - Tendin e de succesiune în zone afectate recent de dezechilibre climatice sau 
ecologice prelungite (secet , sc derea nivelul apei freatice, poluare etc.). 
 - Identificarea structurilor optime sub raportul gospod riei silvice posibil de 
realizat în arborete reprezentative din zonele în care au fost extinse r inoasele. 
 - Strategii adaptative (reproducere, comportament fa  de lumin , toleran  fa  
de stressori, competi ie etc.) ale speciilor în zone forestiere puternic degradate prin 
interven ii antropice.  
 
 3.2.2 Lucr ri de teren în suprafe ele de prob  permanente 
 
 - Parcurgerea integral  a u.a. pentru stabilirea gradului de omogenitate i a 
locului de amplasare a suprafe elor de cercetare. Cu aceast  ocazie s-a stabilit, la nivel 
de u.a., frecven a v t m rilor produse de factori abiotici i biotici. 
 - Instalarea unei suprafe e de cercetare permanent  de 1000 m2 i a 3 – 10 
suprafe e de cercetare volante (cercuri de 300 m2). 
 - Inventarierea integral  a arborilor pe specii, categorii de diametre, v t m ri 
etc. din suprafe ele de prob  permanente i volante. 
 - Doborârea unui num r de 2 – 4 arbori din specii de r inoase din fiecare 
categorie de diametre i analizarea fiec rui arbore pentru reconstituirea parametrilor 
biometrici ai arboretului (cre terea în în l ime, cre terea radial , efectul lucr rilor de 
îngrijire aplicate sau al v t m rilor produse de z pad  etc.). 
 - Pentru compara ie s-au f cut inventarieri i m sur tori i în arborete din 
foioase autohtone sau exotice instalate în aceea i perioad  i în condi ii sta ionale 
comparabile.  
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 - Inventarieri pentru determinarea structurii în profil orizontal i vertical la 
diferite vârste i faze de dezvoltare 
 - Determinarea frecven ei arborilor v t ma i pe categorii de v t m ri 
 - Recoltarea de rondele sau carote pentru analiza cre terilor. 
 
 3.2.3  Lucr ri de laborator i birou 
 
 - Calculul N/ha i reprezentarea grafic  a distribu iei arborilor pe specii, 
categorii de diametre, clase pozi ionale Kraft, frecven a arborilor v t ma i pe categorii 
de v t m ri, frecven a arborilor extra i în ultimii 5 ani (1994 – 1999). 
 - Reprezentarea grafic  a cre terilor în în l ime i diametru în raport cu 
diametrul actual al arborilor. 
 - Calculul curbei polinomiale care aproximeaz  dinamica cre terilor anuale în 
în l ime i a cre terilor radiale în în l ime i a cre terilor radiale pe ultimii 15 – 20 ani. 
 - Calculul cre terilor radiale medii pe 5 ani în raport cu categoria de diametre în 
perioada 1989 – 1993 i 1994 – 1999. 
 - Calculul cre terii medii în în l ime pe 5 ani în raport cu categoria de diametre 
în perioada 1989 – 1993 i 1994 – 1999. 
 - Calculul curbei în l imilor la diferite vârste ale arboretului. 
 - Dinamica N/ha în ultimii 5 ani (1994 – 1999). 
 - Calculul ponderii arborilor din diferite categorii de diametre în suprafa  de 
baz  a arboretului în 1994 i 1999. 
 - Calculul parametrilor biometrici medii actuali ai arboretului (N/ha, dg, hg, G, 
V i hg/dg). 
 - Calculul parametrilor de stabilitate ai arborilor din diferite categorii de 
diametre i stabilirea frecven ei arborilor cu coeficien i de zvelte e mai mari de 100 i 
mai mari de 120. 
 - Stratificarea i prelucrarea statistic  prin metode specifice a datelor ob inute în 
teren. 
 -  Evaluarea comparativ  a dinamicii acumul rii masei lemnoase în culturile de 
r inoase în afara arealului i în arboretele naturale din sta iuni similare.        
 - Interpretarea rezultatelor ob inute. 
 
 4. Rezultate ob inute  
 
 4.1. Starea culturilor de r inoase din România 
 
 In urma analizei st rii culturilor de r inoase instalate în afara arealului natural 
al speciilor, s-a l rgit baza de date care a permis stratificarea la nivel regional a 
culturilor i  identificarea unor particularit i în evolu ia acestora. 
Pentru analiza care se prezint  în continuare datele au fost stratificate pe provincii 
istorice ale României astfel : 
 Muntenia : Ocoale silvice reprezentative din jude ele: Mehedin i, Râmnicu 
Vâlcea, Vrancea, Prahova, Olt i Constan a 
 Moldova : Ocoale silvice reprezentative din jude ele: Bac u, Boto ani, Gala i, 
Neam  i Suceava 
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 Ardeal:  Ocoale silvice reprezentative din jude ele: Bistri a N s ud, Hunedoara, 
Harghita i Cara  Severin. 

 
4.1.1 Starea culturilor de r inoase din sudul rii 

 
 Pe baza analizei unui e antion de 1132 culturi de r inoase instalate în jude e 
din sudul rii, în toate etajele fitoclimatice de foioase din câmpie pân  în etajul 
montan inferior al fagului se desprind concluzii interesante care pun în eviden  
specificul zonal sub aspectul frecven ei i intensit ii v t m rilor produse de factori 
abiotici i biotici. 
 Datele recoltate din teren,  au fost stratificate în  raport cu specia de r inoase 
instalat  în afara arealului, vârsta, etajul de vegeta ie, prezen a v t m rilor produse de 
factori abiotici i biotici v t m tori i lucr rile de îngrijire aplicate. 
 La molid . Sub raportul vârstei se constat  c  majoritatea culturilor au vârste de 
peste 15 ani, vârsta maximei vulnerabilit i la factori abiotici i biotici. Frecven a 
culturilor afectate de factori climatici (secet , ger, z pad , deshidratare de iarn , polei, 
vânt) reprezint  25% din totalul culturilor analizate iar cele mai frecvente v t m ri 
sunt produse de z pad  (12%) i ger (9%). V t m rile produse de factori biotici sunt 
foarte rare sau lipsesc. V t m rile produse de vânat i p unat s-au înregistrat în 11% 
dintre culturi pân  la vârsta de 20 ani. 
 Analiza lucr rilor de îngrijire aplicate pune în eviden  abandonarea acestora. 
Doar 8% din culturile investigate au fost parcurse cu lucr ri de cur iri, iar r riturile 
nu s-au aplicat. 
 In ceea ce prive te starea culturilor de pini care reprezint  circa 2/3 din totalul 
culturilor de r inoase investigate, datele sintetizate, pun în eviden  urm toarele 
aspecte: 
 - 58% dintre culturi au fost afectate de secet ; frecven ele cele mai mari s-au 
înregistrat în culturile tinere sub 25 ani în care 49 – 73% din arborete au fost afectate. 
La  vârsta de peste 30 ani frecven a arboretelor afectate scade la 33 – 36%; 
 - v t m rile produse de z pad  s-au înregistrat în medie în 12% din culturi, 
frecven a maxim  înregistrându-se la vârste de 25 – 30 ani (26 – 32%); 
 - v t m rile produse de factori  biotici criptogamici (ciuperci) au fost 
înregistrate la 4% din culturi iar v t m ri produse de insecte s-au înregistrat la 2% din 
culturi; 
 - p unatul i vânatul nu constituie un factor perturbator pentru culturile de pini 
din sudul rii; 
 - sub raportul lucr rilor de îngrijire aplicate, se constat  o preocupare mai 
evident  decât în culturile de molid. Astfel, 18% din culturile de pini au fost parcurse 
cu lucr ri de cur iri (30% în culturile de 20 ani), doar 4% au fost parcurse cu r rituri 
i în 8% s-au extras produse de igien  (arbori usca i sau rup i de z pad ). 

 
4.1.2 Starea culturilor de r inoase instalate în afara arealului în Moldova 

 
 E antionul care face obiectul analizei cuprinde 824 culturi de molid i 339 
culturi de pini instalate în FD2, FD3, FD4 i  FM1. 
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Datele referitoare la  distribu ia culturilor analizate pentru molid i pini au fost  
stratificate în raport cu vârsta, etajul de vegeta ie, prezen a v t m rilor produse de 
factori abiotici i biotici v t m tori i lucr rile de îngrijire aplicate. 

La molid, din totalul de 824 culturi analizate, 11% au fost afectate de secet , 
4% de ger, 10% de z pad  i 16% de deshidrat ri de iarn . 

Factorii biotici au efecte neînsemnate, numai 1% dintre culturi fiind afectate 
de ciuperci i 3% de insecte. Vânatul i p unatul afecteaz  13% din totalul culturilor 
de molid, frecven ele maxime înregistrându-se în culturile tinere sub 20 ani. 
Sub raportul lucr rilor de îngrijire doar 20% dintre arborete au fost parcurse cu 
cur iri, 4% cu r rituri i 1% cu t ieri de igien . 

Pinul prezint  o stare asem n toare cu molidul. Din totalul de 339 culturi 
investigate, 11% au fost afectate de secet , 5% de z pad  i ger i 12% de deshidrat ri 
de iarn . Factorii biotici au afectate din total 7% dintre culturi, 5% au fost afectate de 
ciuperci i doar 2% de insecte. Vânatul i p unatul afecteaz , în medie, 15% din 
culturile de pin, cele mai multe în vârst  de sub 20 ani. 

Lucr rile de îngrijire s-au aplicat sporadic, frecven a arboretelor în care s-au 
efectuat cur iri fiind de 16% iar r rituri în 3% dintre culturi. T ieri de igiena s-au 
aplicat în doar 5% din totalul arboretelor studiate, cele mai multe în arboretele 
puternic afectate de z pad . 
 
 4.1.3 Starea culturilor de r inoase instalate în afara arealului în Ardeal  
 
 E antionul de culturi de r inoase instalate în afara arealului în Ardeal cuprinde 
un num r total de 530 arborete dintre care 493 de molid, 30 de pini i 7 culturi 
amestecate de molid i pin. 
 In culturile de molid se constat   c  v t m rile produse de secet  reprezint  8% 
din totalul analizat, v t m rile de ger i z pad  7%, v t m rile de polei 7% iar cele de 
vânt 12%. V t m rile produse de factori biotici criptogamici i insecte lipsesc iar 
v t m rile produse de p unat i vânat au fost înregistrate în 22% din culturi. 
 Lucr rile de îngrijire s-au aplicat doar sporadic, în 6% din culturile înregistrate 
fiind executate cur iri i doar în 2% r rituri i t ieri de igien . 
 In culturile de pini care sunt mult mai slab reprezentate în Ardeal comparativ cu 
celelalte provincii ale rii, v t m rile produse de factori abiotici sunt rare, doar 3% 
dintre culturi fiind afectate de secet  i 3% de vânt. Ciupercile au afectat 10% dintre 
culturi iar vânatul i p unatul 17%. 
 Sub raportul lucr rilor de îngrijire 7% dintre culturile de pini au fost parcurse cu 
cur iri, 13% cu r rituri i 7% cu t ieri de igien . 
 Culturile amestecate de molid i pin silvestru sunt slab reprezentate în peisajul 
forestier al Ardealului. Din cele 7 culturi analizate dou  (28%) au suferit v t m ri de 
z pad  i ger i în 3 dintre acestea (43%) s-au înregistrat v t m ri produse de ciuperci. 
 P unatul afecteaz  14% din culturile amestecate sub raportul lucr rilor de 
îngrijire se constat  c  doar în una s-au efectuat t ieri de igien  în urma v t m rilor 
produse de z pad .  
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4.2 Evaluarea riscului   de apari ie a v t m rilor produse de factori 
v t m tori în raport cu specia, vârsta arboretului i provincia geografic  
din România  

 
 Datele ob inute din analiza tuturor culturilor de r inoase în afara arealului 
investigate au fost stratificate în raport cu specia, vârsta i provincia geografic .  
Pentru compara ie s-au calculat valorile relative (%) ca raport cintre num rul de 
culturi afectate i num rul total de culturi din fiecare strat statistic. 
 Rezultatele ob inute au servit la calculul frecven elor medii ale culturilor de 
molid instalate în afara arealului afectate de factori v t m tori pentru cele 3 provincii 
ale României. 
 Seceta afecteaz  în medie 5 – 10 % din culturi, v t m rile cele mai frecvente 
înregistrându-se în  Moldova i Ardeal. Cele mai sensibile sunt arboretele în vârst  de 
20 ani în Ardeal i de peste 30 ani în Moldova. 
 Z pada apare ca factor v t m tor cu frecven  ridicat  în arborete de peste 15 
ani, frecven ele maxime înregistrându-se în arborete de peste 30 ani. Sub raportul 
frecven ei pe provincii, cele mai puternic afectate sunt arboretele din Muntenia i 
Moldova (în medie peste 30% culturi afectate la vârste de peste 30 ani) iar cele mai 
slab afectate sunt cele din Ardeal.   
 V t m rile produse de ger în timpul  iernii afecteaz , de regul , arboretele tinere 
(sub 15 ani) iar în Muntenia i culturile de peste 35 ani. Frecven a medie a culturilor 
afectate este de 10% în Muntenia, 4% în Moldova i 0% în Ardeal. 

Deshidrat rile produse de vânturile puternice în combina ie cu gerul i insola ia 
din timpul iernii  au frecven  maxim  în Muntenia (15 – 20%) în special în culturile  
tinere. In Moldova i Ardeal frecven a acestui tip de v t m ri este foarte redus . 

Dintre factorii biotici, v t m rile produse de ciuperci înregistreaz  maximul la 
vârste de 20 – 30 ani iar regiunea cea mai afectat  este Ardealul. 

Lipsa v t m rilor produse de ceilal i factori determin  men inerea unei desimi 
exagerate a culturilor la aceste vârste care favorizeaz  dezvoltarea ciupercilor pe ace i 
lujeri. Probabil i condi iile climatice generale din Ardeal caracterizate prin umidit i 
mai ridicate poten eaz  apari ia i extinderea atacurilor. 
 V t m rile produse de p unat i vânat au frecven e maxime în Moldova la 
vârste mici, în Ardeal i Muntenia la vârste mari. De regul , v t m rile la vârste mari 
constau din roaderea scoar ei iar la vârste mici din ciupirea vârfului. V t m rile 
produse în culturile de peste 20 ani prin cojirea i roaderea scoar ei sunt mai 
periculoase deoarece favorizeaz  p trunderea ciupercilor care produc putregai i reduc 
rezisten a la z pad  i vânt a arborilor.  
 Pe baza analizei frecven elor medii în raport cu vârsta ale culturilor de pini 
afectate de factori v t m tori, stratificate pe provincii geografice ale României s-au 
desprins urm toarele concluzii : 
 Seceta afecteaz  cel mai frecvent culturile tinere. Cele mai expuse sunt culturile 
de pini din Muntenia în care la vârste sub 20 ani frecven a medie a culturilor afectate 
dep e te 50%. Comparativ, în Moldova, frecven a culturilor de pini afectate de secet  
este de 5 ori mai redus  iar în Ardeal de 10 ori mai redus . 
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 i sub raportul v t m rilor produse de z pad  culturile de pini din sudul rii 
sunt cele mai afectate. Frecven a culturilor v t mate cre te cu vârsta, valorile maxime 
înregistrându-se dup  vârsta de 20 ani. 
 Gerul din timpul iernii i deshidratarea afecteaz , în general, culturile tinere de 
10 – 15 ani, frecven a maxim  înregistrându-se în Moldova i Muntenia. Atât gerul cât 
i deshidrat rile din timpul iernii sunt determinate de climatul continental caracterizat 

prin advec ii de aer rece polar adesea înso it de  vânturi puternice (criv ) în special în 
Moldova. 
 V t m rile produse de ciuperci la pini, ca i în cazul molidului, au frecven e 
maxime la vârste de peste 25 ani în Ardeal. In Muntenia i Moldova frecven a 
culturilor afectate este neglijabil .  
 V t m rile produse de vânat i p unat se  înregistreaz  preponderent în Ardeal 
i Moldova. Cele mai afectate sunt culturile tinere din Moldova i cele de vârste 

mijlocii (20 – 25 ani) din Ardeal. 
 Analiza comparativ  prezentat  justific  necesitatea unei diferen ieri regionale a 
m surilor de gospod rire a culturilor de r inoase pe regiuni geografice ale României 
în care  aceea i factori analiza i afecteaz  diferit i la vârste diferite speciile de 
r inoase introduse în afara arealului. 
 

4.2.1 Ierarhizarea factorilor limitativi în dezvoltarea i men inerea 
culturilor de r inoase instalate în afara arealului 

 
 Calculul frecven ei culturilor afectate de diferi i factori abiotici i biotici 
v t m tori permite eviden ierea riscului de apari ie  i în viitor al v t m rilor produse 
de ace tia. Riscul este definit ca  probabilitatea de apari ie a v t m rilor i se 
calculeaz  ca raport dintre num rul arboretelor afectate (ni) i num rul total de 
arborete luate în studiu (N) din stratul statistic considerat. 
 Pe baza cercet rilor efectuate în e antioane reprezentative s-au stabilit clasele de 
risc în raport cu frecven a arboretelor afectate de factori v t m tori (tab.3). 
 

Tabelul 3. Clase de risc calculate în raport cu frecven a culturilor de r inoase 
instalate în afara arealului afectate de factori v t m tori 
Table 3. Risk-classes estimated in relation with the frequency of resinous 
stands damaged by disturbing factors 

Frecven a medie a arboretelor afectate (ni/N * 100) Clasa de risc 
Z pad  Secet   Ger + 

deshidratare 
Ciuperci Vânat + 

p unat 
Risc foarte 

ridicat 
> 20 > 40 > 40 > 20  > 20 

Risc mijlociu 10 – 20 20 – 40 20 – 40 10 / 20 10 – 20 
Risc redus < 10 < 20 < 20 < 10 < 10 

 
 
 In raport cu efectele pe care le au v t m rile produse de factorii naturali asupra 
capacit ii de men inere a func iilor eco – productive, ace tia au fost ierarhiza i (tab. 4) 
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pe baza a numeroase studii de caz prezentate în referatele tiin ifice din perioada 1997 
– 1999, astfel : 
 

Tabelul 4. Ierarhizarea factorilor limitativi în raport cu efectele lor asupra 
capacit ii de men inere a func iilor eco – productive în culturile de r inoase 
instalate în afara arealului 
Table 4. Hierarchisation of the disturbing factors and their effect on the 
resinous stands outside the natural area 

Efecte 

Factorul 
Limitativ 

Frecven a 
exemplarelor  
eliminate(%) 

Frecven a arb. 
debilita i  care 
î i reduc 
cre terile (%) 

Favorizarea 
apari iei altor 
factori v t m tori 

Efect global 

 
Z pada 50 30 

- incendii 
- p unat 
- putregai 
- tasarea solului 

- r rirea neuniform  a 
arboretului 
- pierderea capacit ii de 
produc ie 
- invadarea foioaselor 

 
Seceta 40 30 

- incendii 
- p unat 
- tasarea solului 

- întârzierea constituirii st rii 
de masiv 
- reducerea propor iei 
r inoaselor 
- invadarea foioaselor 
nevaloroase 
- degradarea arboretului 

Ger + 
Deshidra-
tare 

30 30 
- ciuperci 
- incendii 
- putregai 

- întârzierea constituirii st rii 
de masiv 
- reducerea propor iei 
r inoaselor 
- invadarea foioaselor 
nevaloroase 
- degradarea arboretului 

 
Ciuperci 20 20 - incendii 

- putregai 

- declasarea arborilor 
- r rirea r inoaselor 
- invadarea foioaselor 
nevaloroase 

Vânat + 
p unat 10 20 

- putregai 
- tasarea solului 
- v t m ri de 
z pad  

- declasarea lemnului 
- scaderea stabilitatii 

 
 In tabelele  5 -7 au fost încadrate în clasele de risc culturile de molid i pin 
din cele trei provincii ale României. Pe baza acestor rezultate se pot face 
recomand ri  privind zonele  în care se poate continua ac iunea de extindere a 
culturilor de r inoase în afara arealului i zonele în care ac iunea trebuie stopat  
sau în care arboretele trebuie substituite, gradul de risc permi ând, de asemenea, 
încadrarea în urgen e de interven ie. 
• In Muntenia, practic toate culturile de pini sunt încadrate în clase de risc 
foarte ridicat la z pad  i secet . Culturile de molid în vârst  de peste 20 ani în 
clasa de risc foarte ridicat la z pad . Practic, aceste arborete trebuie analizate caz 
cu caz, încadrându-le în urgen e de refacere în raport cu nivelul lor actual de 
produc ie. 
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Tabelul 5. Încadrarea în clase de risc a culturilor de molid i pini din Muntenia în 
raport cu frecven a medie a culturilor afectate 
Table 5. Risk estimation for the main disturbing factors in Norway Spruce and pine 
plantations in Walachia 

 
 
Tabelul 6. Încadrarea în clase de risc a culturilor de molid i pini din Moldova 
în raport cu frecven a medie a culturilor afectate 
Table 6. Risk estimation for the main disturbing factors in Norway spruce and 
pine plantations in Moldova 

 
 
Tabelul 7.  Încadrarea în clase de risc a culturilor de molid i pini din Ardeal 
în raport cu frecven a medie a culturilor afectate 
Table 7. Risk estimation for the main disturbing factors in Norway Spruce and 
pine plantations in Transylvania 
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• In Moldova culturile actuale de pini, în vârst  de peste 10 ani au parametri 
care le permit men inerea lor în continuare cu condi ia aplic rii unor lucr ri de 
îngrijire care s  le fortifice i s  accelereze cre terea în diametru. Culturile de 
molid din Moldova, în vârst  de peste 20 ani, se afl  sub inciden a unor puternice 
v t m ri produse de z pad . Se impune de urgen  analiza stabilit ii acestora (caz 
cu caz) i stabilirea urgen elor de interven ie. O aten ie deosebit  trebuie acordat  
în culturile de 10 – 30 ani prevenirii v t m rilor produse de vânat prin cojirea 
scoar ei. 
• In Ardeal, riscul apari iei v t m rilor de z pad  este mai sc zut decât în 
celelalte provincii ale României, îns , trebuie men ionat c  în arboretele cu 
parametrii nefavorabili, men inute prea dese, chiar i la c deri mai reduse de 
z pad  pagubele pot fi mari mai ales în pinete. In culturile prea dese de pini în 
vârste de 11 – 30 ani exist  un risc foarte ridicat de apari ie a v t m rilor produse 
de ciuperci acelor i lujerilor care pot conduce la uscarea arborilor i poten area 
riscului de incendii în p dure. Prevenirea v t m rilor produse de vânat prin 
roaderea scoar ei se impune, în special, în arboretele de 20 – 35 ani de molid i 20 
– 30 ani de pin. 
 Cercet rile experimentale au pus în eviden  c  aplicarea lucr rilor de 
îngrijire de intensitate forte în tinere e (12 – 15 ani) conduce la cre terea stabilit ii 
arborilor i arboretelor la ac iunea factorilor v t m tori, înregistrându-se, chiar în 
zone de risc ridicat, frecven e ale v t m rilor care permit o dezvoltare armonioas  
a culturilor de r inoase instalate în afara arealului. Evaluarea „gradului de 
îngrijire” la nivelul fiec rui arboret permite estimarea anselor de men inere în 
continuare a acestora. 
 

4.3  Evaluarea “gradului de îngrijire”al arboretelor i efectele lucr rilor  
de îngrijire  asupra stabilit ii arborilor i  arboretelor la z pad  i vânt 

 
 In p durea cultivat , omul a modificat radical structura i raporturile dintre 
indivizii care formeaz  popula ia de arbori. Procesele naturale de concuren  i 
eliminare natural  se desf oar  lent, ceea ce conduce adesea la apari ia unor 
v t m ri catastrofale produse de z pad  i vânt. V t m rile sunt amplificate de 2 - 
10 ori (comparativ cu p durile naturale) de gradul ridicat de vulnerabilitate al 
arborilor care se exprim  cel mai u or prin coeficientul de zvelte e  (h/d).  
 Cei mai afecta i arbori sunt cei din plafonul mijlociu i inferior al arboretului 
(clasele III-IV Kraft ) care de i numero i (50 -70 din totalul arborilor la vârsta de 
20-50 ani ) au un volum i o capacitate de acumulare redus  . Prin lucr ri de 
îngrijire adecvate ( cur iri , r rituri ) se poate m rii sim itor stabilitatea arborilor i 
arboretelor, pe de o parte i reduce pierderile cauzate de factorii sus men iona i 
(z pad , vânt, chiciur , polei etc.). In p durile de r inoase din zona premontan  i 
de deal  interven iile de jos de intensitate forte în tinere e i mai reduse dup  vârsta 
de 30-35 ani contribuie semnificativ la cre terea produc iei i stabilit ii  
arboretelor .(7, 8) 
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 De i s-au demonstrat experimental efectele lucr rilor de îngrijire asupra 
stabilit ii arboretelor de foarte multe ori aceste lucr ri sunt neglijate sau executate 
foarte timid încât efectul  asupra lor este foarte sc zut sau insesizabil. L sate 
neglijate (ner rite) pân  la vârsta de 30-35 ani aceste arborete nu mai reac ioneaz  
la r rire sau cel mai adesea reac ioneaz  negativ în sensul cre terii instabilit ii 
arborilor i amplific rii v t m rilor produse de z pad  în ani imediat urm tori.(3, 
4, 5, 6, 25, 26, 34) 

Parametrii biometrici ai arborilor i arboretelor în tinere e pot oferi 
specialistului elemente sigure de evaluare  a stabilit ii la ac iunea z pezii i 
vântului pe de o parte i a riscului poten ial la care ne putem a tepta în viitor . In 
prezent aceste caracteristici pot fi ob inute în dou  moduri : 
 - din descrierea amenajistic   
 - prin inventarierea pe teren i m sur tori biometrice pe arbori reprezentativi. 
 Descrierea amenajistic   a arboretelor tinere (10-50 ani) cuprinde o evaluare 
vizual  a unor parametri de stare (consisten , compozi ie, provenien , vitalitate) 
f r  a preciza m car câteva elemente absolut necesare pentru evaluarea st rii i 
mai ales stabilit ii viitoare a arboretului. Datele biomertice din amenajament (h, d, 
volum, Id etc.) sunt generate automat la redactarea amenajamentului i se 
deosebesc radical de situa ia din teren . 
 Determinarea parametrilor biometrici pe baza unor inventarieri statistice 
(fie i de precizie mai redus  - 1-2 sondaje/ha) permite precizarea compozi iei, 
N/ha, eventual a distribu iei arborilor pe categorii de diametre, lungimea 
coroanelor, h/d, frecven  pe clase de v t mare etc. i prin compara ie cu 
descrierea anterioar , evolu ia acestor parametri, efectele lucr rilor de îngrijire i 
intensitatea m surilor de gospod rire în viitor.  
 Adesea pe baza datelor din amenajament nu se pot desprinde  concluzii 
privind intensitatea i efectul lucr rilor de îngrijire deoarece fie nu se înregistreaz  
volumul  sau num rul de arbori extra i /ha,  fie nu se cunoa te volumul sau 
num rul de arbori existen i. 
 Cercet rile efectuate au pus în eviden  metodele de expertizare a stabilit ii 
arborilor i arboretelor pe baza unor parametrii de stare (4, 5, 7). Se constat  c , pe 
fondul unei neglij ri generale a lucr rilor de îngrijire, frecven a v t m rilor 
produse de factori abiotici i biotici este tot mai ridicat , iar arboretele sunt 
neuniform r rite nu prin aplicarea cur irilor i r riturilor ci ca urmare a rupturilor 
i doborâturilor de z pad .(5, 7) 

• Metoda î i propune eviden ierea c ilor celor mai simple de evaluare a 
gradului de îngrijire al arboretelor prin intermediul unor parametri de stare ai 
arborilor i arboretelor care trebuie s  se reg seasc  în amenajament. Neglijarea 
acestor lucr ri esen iale în tinere ea arboretelor conduc la  situa ia paradoxal  c  în 
tinere e (arboretele de molid de exemplu) au desimi mult mai mari decât cele 
optime iar dup  vârsta de 60 ani, sub valorile optime. 
 In arboretele amestecate neglijarea lucr rilor de îngrijire conduce la 
eliminarea speciilor  valoroase de amestec i evolu ia spre monoculturi pure de 
molid, mult mai vulnerabile i mai greu de gestionat. 
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 Parametrii de stabilitate ai arborilor  
 - coeficient de zvelte e (h/d) 
 - lungimea coroanei verzi lc (%) 
  - în l imea elagat  hc (%)    
           - diametrul coroanei 
 - cre terea în diametru pe perioade de 5 ani anteriori  
 - raportul dintre cre terea în în l ime i cre terea în diametru 
  Parametrii de stabilitate ai arboretelor  
  - distribu ia arborilor pe categorii de diametre   
  - diametrul minim, diametrul maxim (amplitudine) 
  - frecven a arborilor pe clase Kraft i coeficien i de zvelte e  
  - coeficientul de zvelte e mediu i frecven a arborilor din arboret pe 
categorii de         stabilitate 
  - N/ha ,N/ha/Noptim  
 - G/ha ,G/ha/Goptim   
 - intensitatea t ierilor (m3/ha/an) :   - produse secundare 
                - produse accidentale 
 - raportul  dintre diametrul mediu al arborilor extra i i al arborilor r ma i 
etc. 
• frecven a  arborilor v t ma i (vînat , z pad  , exploatare, etc.)  
• vechimea medie (minim , maxim ) a v t m rilor 
• frecven a apari iei v t m rilor de z pad  (periodicitatea i intensitatea 
v t m rilor) 
• frecven a categoriilor de v t m ri produse de z pad  
• periodicitatea  i intensitatea interven iilor (cur iri, r rituri) aplicate anterior. 
    
      Aprecierea st rii arboretului în raport cu lucr rile de îngrijire aplicate 
 
 - Starea de vegeta ie a arboretului i vitalitatea arborilor 
 - Stabilitatea (foarte redus , redus , mijlocie, ridicat ) 
 - Calitatea (foarte slab , acceptabil , bun , foarte bun ) 
 - Capacitatea de reac ie la lucr rile de îngrijire (pozitiv, indiferent, negativ) 
 - Oportunitatea unor lucr ri de îngrijire care ar putea ameliora starea 
arboretului     (inoportune , indiferente, necesare) 
 - Structura arboretului (foarte bun , bun , mul umitoare, neadecvat ) 
 Datele de amenajament sau din proiectele de lucr ri de îngrijire trebuie s  
permit  calcularea sau evaluarea tuturor acestor parametri. Numai în acest mod 
vom putea aprecia efectele lucr rilor de îngrijire i vom putea dirija arboretele spre 
cre terea  stabilit ii, calit ii, func iilor de produc ie sau de protec ie. 
 Inventarierile necesare pentru ob inerea acestor date se pot realiza în 
suprafe ele circulare sau dreptunghiulare cu m rimea de 100 - 300 într-un  num r 
de  minimum 3 - 5 suprafe e de prob  distribuite uniform pe toat  suprafa a 
arboretului .   
 Datele din teren se completeaz  în fi e tip  i se centralizeaz  la nivel de U.P. 
sau Ocol silvic pentru stabilirea urgen elor de interven ie (tab. 8). 
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Tabelul 8 Criterii de apreciere a st rii arboretelor de molid i pini în raport cu 
lucr rile de îngrijire aplicate 
Table 8. Criteria for the evaluation of the actual state of resinous stands in 
relation with the former silvicultural works 

 Clasa de stabilitate 
 (Urgen a de interven ie) 

Caracteristica foarte redus  
(I) 

Redus   (II) mijlocie 
(III) 

Ridicat  
(IV) 

 > N opt.* X x   
N/ha = N opt.   X  
 < N opt.    X 
 > 100 x    
h/d Molid  80-100   x x 
 < 80    x 
 > 90 x    
h/d Pin  70 - 90  x x  
 < 70    x 
Frecven a în arboret a  > 60% x    
arborilor cu h/d >100  30 - 60%  x x  
(molid) i > 90 (pin) < 30%    x 
Lungimea coroanei > 60%    x 
verzi 40-60%   x  
 < 40% x x   
Frecven a arborilor >60% x    
v t ma i de vânat 30-60%  x   
 < 30%   x  
Frecven a arborilor > 20% x    
v t ma i de 5-20%  x   
z pad  < 5%   x  

NOTA : N opt = num rul optim de arbori la hectar, se calculeaz  în func ie de în l imea 
medie sau de vârst  pentru zone diferite de risc la ac iunea z pezii (Barbu, I., Cenu , R., 
1987) 

 
 

5. Recomand ri pentru evaluarea v t m rilor produse de z pad  i 
m surile de m rire a stabilit ii arboretelor de r inoase instalate în 
afara arealului 

 
 Arhitectura fiec rui arbore în parte i în special a speciilor de r inoase cu 
dominan  apical  i ramuri dispuse în verticil, influen eaz  acumularea z pezii pe 
ace, ramuri i coroan . La arborii în masiv apar al i parametri individuali dar i de 
grup care pot amplifica v t m rile produse de z pad . Prin forma impus  a 
coroanei arborilor în masiv (coroane scurte, trunchiuri mai zvelte i elagate) este 
evident c  ace tia sunt  mai u or v t ma i decât arborii izola i. Arborii cu coroane 
asimetrice de la liziere i de pe versan i înclina i sunt mai u or v t ma i (datorit  
înc rc rii asimetrice) decât arborii cu coroane simetrice i mai lungi. 
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 Pornind de la aceste observa ii generale, confirmate de cercet ri detaliate 
efectuate asupra a mii de arbori  din culturile de r inoase instalate în afara 
arealului, se pot sintetiza urm toarele concluzii : 
 - cele mai vulnerabile specii dintre r inoase sunt pinul silvestru, pinul 
negru, molidul, bradul, duglasul, pinul strob, laricele; dintre foioase : aninul alb, 
aninul negru, fagul, mesteac nul, salcâmul, paltinul, frasinul. 
 - parametrii individuali care influen eaz  stabilitatea (rezisten a) arborilor la 
înc rcarea cu z pad  sunt : coeficientul de zvelte e (h/d), lungimea coroanei 
(exprimat  în 
% din în l imea arborelui), pozi ia centrului de greutate al coroanei etc. 
 - rela ia dintre coeficientul de zvelte e al arborilor i frecven a arborilor 
v t ma i (pe categorii de v t m ri) este ilustrat  în tabelul 10, care exemplific   o 
situa ie real  din arborete de molid în vârst  de 25 - 30 ani v t mate de c derile de 
z pad .(3). 
 

Tabelul 9. Corela ia dintre coeficien ii de zvelte e ai arborilor (din arborete de 
molid în vârst  de 25 - 30 ani) i frecven a v t m rilor de z pad  
Table 9. Correlation between slenderness coefficients of the trees (in spruce 
stands aged 25-30 years) and the frequency of snow damages 

Frecven a (%) arb. Frecven a formei de v t mare (%)x)Coeficien i de 
zvelte e (h/d) Întregi V t ma i Rc Rt D A 

< 80 87,2 12,8 66,6 33,4 - - 
81 - 100 55,3 44,7 38,1 42,8 14,3 4,8 

101 - 120 31,0 69,0 33,3 35,3 11,7 19,7 
121 - 140 26,4 73,6 15,4 48,7 20,5 15,4 
141 - 160 4,5 93,5 19,0 19,0 33,3 28,7 

NOTA : x) - procente din totalul arborilor v t ma i 
 Rc - rupturi de coroan ; Rt - rupturi de trunchi; D - arbori dezr d cina i; A - arbori apleca i 
 
 
 - parametrii arboretului care influen eaz  semnificativ v t m rile sunt (3, 4, 
5, 7) : densitatea, desimea, vârsta, structura vertical , compozi ia, starea de 
s n tate a arborilor (v t m rile produse de vânat pot amplifica de 2 - 10 ori 
frecven a v t m rilor de z pad ). 
 Cele mai intense v t m ri s-au înregistrat în arboretele dese (Id  1) cu 
num r de arbori la hectar mai mare sau egal cu cel considerat optim din tabelele de 
produc ie. Tabelele de produc ie nu constituie un model de urmat în gospod rirea 
p durilor din zone cu risc ridicat la apari ia v t m rilor de z pad .(4, 5, 7) 
 - cele mai vulnerabile sunt arboretele tinere (15 - 30 ani), echiene i pure (5, 
7) 
 - în arboretele neparcurse cu lucr ri de îngrijire cu coeficien i de zvelte e 
medii 100, sau mai mari, se înregistreaz  v t m ri mai ales la arborii din plafonul 
inferior uneori v t m ri concentrate în ochiuri cu diametrul de 10 - 15 m (5, 7) 
 - în arboretele pluriene i amestecate, v t m rile sunt în general mai reduse, 
cei mai afecta i sunt arborii din categoriile mici de diametre(3) 
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 - capacitatea de redresare a arboretelor pluriene i amestecate este mult mai 
mare decât în arboretele echiene i pure.(3) 
 Împotriva factorilor determinan i (c deri masive de z pad  aderent  la 
substrat) i favorizan i (relief, sol etc.) nu se poate lupta. Experimentele efectuate 
în Germania utilizând escadrile de elicoptere militare pentru a “scutura” z pada de 
pe arbori au pus în eviden  utopia acestui gen de interven ii.(3) 
 Singurele m suri ra ionale de prevenire i diminuare a v t m rilor sunt : 
 - cartarea zonelor cu risc ridicat la apari ia c derilor masive de z pad  i 
evitarea instal rii unor p duri vulnerabile (de r inoase) în aceste zone. In mod 
natural în zonele cu risc ridicat p durile de r inoase lipsesc sau sunt rare i 
amestecate;(5, 7) 
 - dac  în zonele cu risc ridicat au fost instalate culturi de r inoase se vor 
efectua cart ri mai detaliate pentru stabilirea urgen elor de interven ie pentru 
stabilizarea i m rirea rezisten ei la z pad . Cartarea va avea drept obiective 
prioritare urm toarele : 
 - determinarea benzii altitudinale cu risc mare de apari ie a v t m rilor de 
z pad  (2, 3); 
 - delimitarea formelor de relief în func ie de intensitatea probabil  a 
v t m rilor de z pad  (2, 3); 
 - delimitarea culturilor de r inoase pe clase de vârst , categorii de desime, 
compozi ie (arborete pure i amestecate) i structur  vertical . 
 Din suprapunerea acestor h r i vor rezulta o diversitate de unit i sta ionale 
i de arboret care pot fi ierarhizate în clase de m rimi care se pot constitui în 

urgen e de interven ie. 
 - pentru arboretele aflate în primele dou  clase de vulnerabilitate (primele 
urgen e de interven ie) se vor efectua studii mai detaliate care se vor finaliza prin 
proiecte de lucr ri care vor preciza oportunitatea i intensitatea interven iilor, felul 
interven iilor, costurile i efectele (ecologice) imediate i de perspectiv . 
 Cercet rile experimentale efectuate de ICAS au pus în eviden , în detaliu, 
modul de interven ie i efectele posibile ale acestora. Toate tehnologiile se afl  la 
dispozi ia personalului tehnico - ingineresc din produc ie. Problema care trebuie 
rezolvat  pentru speciali tii din produc ie este aflarea r spunsului la urm toarele 
întreb ri: unde, cât i cum intervenim cu lucr ri silviculturale specifice pentru a 
preîntâmpina v t m rile de z pad . Vom renun a la dezvolt rile teoretice care 
fundamenteaz  silvicultura în zone cu vulnerabilitate mare la z pad  i vânt i vom 
insista asupra parametrilor m surabili care permit oric rui silvicultor (inginer, 
tehnician, p durar, muncitor forestier) s  aprecieze singur stabilitatea unui arbore 
sau arboret. 
 Cel mai eficient parametru este coeficientul de zvelte e calculat ca raport 
între în l ime i diametru (tab. 11). Pentru arborete de molid i pin de 15 - 50 ani 
(cele mai vulnerabile la z pad ) vulnerabilitatea în func ie de coeficientul de 
zvelte e ar putea fi sintetizat  astfel : 
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Tabelul 10. Estimarea clasei de vulnerabilitate la z pad  a arborilor de molid 
i pin din culturile de r inoase instalate în afara arealului, în func ie de 

coeficientul de zvelte e (h/d) i frecven a medie a v t m rilor înregistrate la 
c deri masive (peste 50 l/m2) 
Table 10. Estimation of the vulnerability to snow of Norway Spruce trees in 
relation with slenderness coefficient (h/d) and the mean frequency of damaged 
trees 

 

h/d al arborelui la vârsta de 15 - 50 
ani 

Clase de 
vulnerabilitate 

Molid Pin 

Frecven a (%) medie a 
v t m rilor în arboret 

foarte mare > 110 > 90 > 60 
mare 100 - 110 80 - 90 40 

mijlocie 90 – 100  70 - 80 20 
redus  80 - 90 < 80 < 10 

 
Un alt parametru de stabilitate îl constituie lungimea coroanei verzi. Cu cât 

aceasta este mai lung  cu atât arborete este mai stabil i mai productiv.(3, 4). 
Coroana i r d cina reprezint  “mijloace de produc ie”. Cu cât acestea sunt mai 
viguroase cu atât acumularea de mas  lemnoas  în fus este mai mare. Pe m sur  ce 
arboretul înainteaz  în vârst , lungimea relativ  a coroanei (exprimat  în % din 
în l imea arborelui) scade. De asemenea este cunoscut c  în arboretele dese 
coroana verde este mai scurt  decât în arboretele mai rare. Pentru arborii de viitor - 
purt torii de mas  lemnoas  - la sfâr itul ciclului de produc ie lungimea coroanei 
nu trebuie s  scad  sub 50 - 60% din în l imea total . Prin lucr ri de îngrijire se 
vor extrage progresiv to i arborii cu coroane scurte i asimetrice care sunt cei mai 
vulnerabili la înc rcarea cu z pad . 
Cercet rile experimentale au pus în eviden  c  în arboretele rare sau cele în care 
s-au aplicat corect lucr rile de îngrijire se pot realiza parametri individuali care 
confer  rezisten  individual  arborilor. Solu iile ar putea fi formulate astfel : 
planta ii rare cu maximum 2500 - 3000 exemplare/ha. Acestea pot fi reduse chiar 
la 2000 puie i la hectar în zone foarte vulnerabile în care se estimeaz  c  nu se 
vor putea executa lucr ri de îngrijire (cur iri) pân  la vârsta de 25 - 30 ani. Dac  
nu s-au realizat de la început la o schem  rar , care s  le confere stabilitate,  se 
poate reduce desimea prin interven ii forte schematice pân  la vârsta de 15 ani. 
 In arboretele create cu 4000 - 5000 exemplare/ha se recomand  reducerea 
(pân  la vârsta de 15 ani) densit ii la 2000 - 2500 exemplare/ha. Neexecutarea 
acestor lucr ri pân  la 20 - 25 ani amplific  foarte mult riscul apari iei RDZ i 
reduce posibilitatea de corectare a h/d. 
 Modalitatea practic  cea mai eficient  de verificare a calit ii execut rii 
cur irilor i r riturilor în culturile de r inoase din zone vulnerabile la z pad  este 
controlul densit ii arboretelor (N/ha). Prin sondaje simple se stabile te N/ha în 
arboretele de r inoase. Din compararea valorilor ob inute (aten ie la vârsta 
arboretului !) cu cele din tabelul 14 se poate aprecia u or calitatea i intensitatea 
gospod ririi, estimând gradul real de vulnerabilitate al arboretului. De cele mai 
multe ori, la realizarea acestor compara ii, suntem surprin i de gradul foarte ridicat 
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de vulnerabilitate al arboretelor. Uneori, arboretele se men in în desime foarte 
ridicat  timp îndelungat f r  a se înregistra v t m ri. Apari ia unor c deri mari de 
z pad  poate conduce îns  la v t marea a peste 60 - 70% din totalul arborilor, 
obligându-ne la refacerea sau substituirea arboretului. C derile de z pad  din iarna 
1995 - 1996 reprezint  un serios avertisment asupra pericolului permanent pe care 
îl constituie z pada pentru arboretele tinere de r inoase. 
 

6. Recomand ri pentru încadrarea culturilor de r inoase în 
tipuri de structur  în vederea gospod ririi în continuare a 
acestora 

 
 Pe baza cercet rilor f cute în culturi reprezentative se propune o schem  de 
încadrare a acestora în tipuri care permit stabilirea  concret  a lucr rilor de îngrijire 
necesar a fi aplicate cu scopul m ririi stabilit ii lor i men inerii unei capacit i de 
produc ie ridicate. 
 Rezultatele ob inute permit formularea unor concluzii cu privire la direc iile 
de evolu ie a arboretelor artificiale de r inoase, instalate în afara arealului natural 
al speciilor. De asemenea, pe baza analizelor detaliate, s-a prognozat evolu ia în 
urm torii 10 – 20 ani a fiec rui tip de arboret în mai multe ipoteze : 
 A – sub ac iunea factorilor naturali de comand  (z pad , insecte, competi ie 
intra i interspecific ); 
 B – sub ac iunea m surilor silviculturale în ipoteza c  ac iunea factorilor 
naturali va avea efecte minime asupra parametrilor structurali ai arborilor; 
 C – sub ac iunea conjugat  a factorilor naturali de comand  i a m surilor 
silviculturale care mai pot fi aplicate in continuare. 
 Pentru fiecare dintre cele 3 ipoteze, evolu ia posibil  s-a încadrat în trei 
categorii : 
 F – evolu ie favorabil ; arboretul îsi men ine parametrii biometrici i de 
productivitate i stabilitate la un nivel mai mare de 70% din valoarea aferent  
vârstei i clasei de bonitate. Parametrii de stabilitate mai pot fi ameliora i prin 
interven ii silviculturale; 
 I – evolu ie incert ; arboretul poate evolua nefavorabil sub ac iunea 
factorilor naturali i antropici de comand  sau se poate men ine în parametrii 
actuali dac  factorii naturali ac ioneaz  cu frecven  i intensitate redus . Se 
men ine îns  riscul spre o evolu ie nefavorabil . Parametrii de stare ai arboretului 
(N, G, V) pot evolua în limite cuprinse între 30 i 90% din valorile aferente vârstei 
i clasei de bonitate. Parametrii de stabilitate nefavorabili au anse reduse de 

ameliorare; 
 N – evolu ie nefavorabil ; arboretul este puternic dezechilibrat sau v t mat, 
astfel încât orice interven ie antropic  (lucr ri de îngrijire) sau ac iune a factorilor 
naturali, conduce la pierderea capacit ii de produc ie. Parametrii biometrici (N, G, 
V) reprezint  cel mult 50% din valorile aferente vârstei i clasei de bonitate. In 
aceast  situa ie se impun lucr ri de substituire a culturilor cu specii de foioase 
autohtone valoroase. 
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 In fig. 1 se prezint  schema pentru determinarea tipurilor structurale ale 
culturilor de r inoase instalate în afara arealului pân  la vârsta de 20 ani, în 
func ie de modul de instalare, desimea ini ial  i lucr rile de îngrijire aplicate iar în 
fig. 2 s-au reprezentat schematic profilele verticale ale culturilor din tipurile 
stabilite  la vârsta de 20 ani. 
 In fig. 3 s-a reprezentat dinamica tipurilor structurale 1 – 7 la vârsta de 25 – 
30 ani în zone cu risc ridicat i mijlociu  la v t m ri produse de z pad , iar în fig. 
4 s-au reprezentat schematic profilele verticale ale tipurilor structurale 8 – 12 la 
vârsta de 30 ani. 
 Pe baza inventarierilor i m sur torilor efectuate în culturi reprezentative  s-
au stabilit parametri de stare ai fiec rei culturi, evaluându-se ansa de men inere a 
arboretului în continuare sub influen a ac iunii factorilor naturali.  
In tabelul 11 au fost sintetiza i principalii parametri biometrici i direc iile de 
evolu ie în urm torii 10 – 15 ani, în ipotezele A, B, C men ionate mai sus. 
 

Tabelul 11. Parametri biometrici ai culturilor de r inoase instalate în afara 
arealului i tipurile de structur  posibil a fi identificate pân  la vârsta de 20 
ani 
Table 11. Biometrical parameters of resinous plantations and possible 
structural types until the age of 20 years 

Tip de structur  Parametri 

1 2 3 4 5 6 7 

N/ha r inoase 2000 2000 2500 2000 2500 3500 4500 

N/ha foioase - - < 1500 < 2000 > 2000 > 3000 > 5000 

Lung.cor.verzi (%h) 80 70 60 50/50 50/40 50/40 50/30 

h/d mediu 90 90 95 100 100 105 110 

Frecventa arborilor 
h/d > 100 (%N) 

20 25 25 20 30 40 50 

Frecventa arborilor 
h/d > 120 (%N) 

5 10 15 20 25 30 35 

RDZ probabil ( IN 
%) 

10 10 20 30 40 50 60 

Prognoza 
evolu iei 

A F F F F F – I N N 

arboretului în B F F F F F – I F – I F – I 

ipoteza C F F F F F - I I I 

 
In tab. 12 se  prezint  parametrii medii ai culturilor la vârsta de 30 ani i 

prognoza de evolu ie a fiec rui tip structural identificat la aceast  vârst , în 
ipotezele A, B, C. 
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Tabelul 12. Parametri biometrici ai culturilor de r inoase instalate în afara 
arealului i tipurile de structur  posibil a fi identificate la vârsta de 30 ani 
Table 12.Biometrical parameters of resinous plantations and the  structural-
types at the age of 30 years 

Tip de structur  Parametri 
8 9 10 11 12 

R inoase 1500 2500-3000 2000-
2200 

2000-
2300 

3000-3500 
N/ha 

Foioase - 1000-1500 2000 600-800 1000 
Lung. cor. verzi 60 50 50 40 40 

h/d mediu 95 110 100 110 115 
Frecv arb cu h/d > 100 

(%N) 
35 80 45 80 80 

Frecv arb cu h/d > 120 
(%N) 

20 60 30 50 60 

RDZ probabil (%N) < 5 15 – 20 30 – 40 > 40 > 50 
Prognoza A* F** I** N** N N 
evolu iei B* F F I F-I F – I 
în ipoteza C* F F I I I 

ansa (%) arboretului 
de a ajunge la 50 ani 

90 70 50 70 60 

NOTA:* A – sub ac iunea factorilor naturali de comand  (z pad , insecte, competi ie intra i 
interspecific ); 
* B – sub ac iunea m surilor silviculturale în ipoteza c  ac iunea factorilor naturali va avea efecte 
minime asupra parametrilor structurali ai arborilor; 
* C – sub ac iunea conjugat  a factorilor naturali de comand  i a m surilor silviculturale care mai 
pot fi aplicate începând din anul 2000 
** F – evolu ie favorabil  ; I – evolu ie incert ; N – evolu ie nefavorabil . 
 
 
 

7. Recomand ri pentru  adoptarea strategiei de gospod rirea 
culturilor de r inoase instalate în afara  arealului  

 
 In fig. 5  se prezint  schema logic  pentru gospod rirea culturilor de 
r inoase instalate în afara arealului care include toate etapele de analiz  a st rii 
arboretelor sub ac iunea factorilor naturali i antropici. Pe baza analizelor detaliate, 
la nivelul fiec rui ocol, se stabilesc tipurile structurale ale culturilor i se realizeaz  
planificarea diferen iat  a lucr rilor de îngrijire în func ie de vârst , tip de structur  
i oportunitate.  

 In tabelul 13 au fost sintetizate lucr rile de îngrijire necesar a fi aplicate în 
culturile de molid i pin instalate în afara arealului, în raport cu tipul structural 
actual al arboretelor. Modul de executare a lucr rilor  de îngrijire a fost 
prezentat detaliat în îndrum rile tehnice pentru produc ie din anul 1986 (Barbu, I., 
Cenu , R., 1986). 
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Tabelul 13. Lucr ri de îngrijire necesar a fi aplicate în culturile de molid i pin 
instalate în afara arealului în raport cu tipul structural actual al arboretelor 
Table 13. Silvicultural works needs in resinous plantations outside the natural 
area in relation with the actual structural type 

Cur iri elective în 
arb. amestecate 

Tip 
structural 

Recoltare 
pomi 
iarn  

(depresaj) 
 

Cur iri 
schematice 
(1: 3, 1:5) 

Cur iri 
selective  

în 
arb.pure 

Specie Calitate 

R rituri  
schema

-tice 

R rituri de 
jos 

selective 

Alege- 
rea arb. 
de viitor 

R rituri 
în jurul 
arb. de 
viitor 

1 X X X       
2 X X X X X     
3 X X X X X     
4 X X X X X     
5 X X X X X     
6 X X  X X     
7  X  X X     
8      X X X  
9       X X X 
10       X X X 
11      X X X X 
12      X X X X 

 
 
 

8. Recomand ri pentru aplicarea cur irilor i r riturilor în 
culturile pure de r inoase din afara arealului 

 
A a cum s-a ar tat în capitolele anterioare, culturile de r inoase introduse în 

afara arealului reprezint  ecosisteme artificiale cu posibilit i reduse de autoreglare 
i o mare instabilitate. Dezvoltarea lor i realizarea elurilor propuse la instalare 

presupune un control permanent al parametrilor de stabilitate i interven ii (pentru 
modificarea acestora) adesea costisitoare. 

Realizarea unor structuri simple i eficiente care s  reziste la ac iunea 
factorilor v t m tori presupune o precizare clar , f r  ambiguit i a  elurilor de 
realizat : 

- ob inerea unor cantit i mari de lemn solicitate de pia  în timp foarte scurt 
(40 - 60 ani); 

- timpul pentru recuperarea investi iilor de instalare i conducere s  fie cât 
mai scurt; 

- riscurile determinate de monocultur  s  fie minime; 
- veniturile ob inute din vânzarea sortimentelor ob inute s  fie mai mari 

decât la realizarea acelora i sortimente provenind din p durile montane situate în 
arealul natural. 

Analiza st rii culturilor actuale demonstreaz  lipsa de experien  în 
gestionarea acestor culturi i o incoeren  în urm rirea elurilor propuse ini ial. 
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Fig. 1 Schema  pentru determinarea tipurilor structurale ale culturilor de r inoase 
în afara arealului la vârsta de 20 ani în func ie de modul de instalare, desimea 
ini ial  i lucr rile aplicate 
Figure. 1. Flowdrout for the determination of the structural types of resinous 
plantations at 20 years in relation with the start characteristics.  
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Figura. 2. Reprezentarea schematica in profil vertical a tipurilor de structura 
identificate in culturile de r inoase instalate in afara arealului la vârsta de 15-
20 ani  
Figure 2. Vertical profile (scheme) of the structural types of resinous 
plantations outside the natural area at 15-20 years 
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Figura 4. Reprezentarea schematica in profil vertical a tipurilor de structura  
identificate in culturile de r inoase instalate in afara arealului la vârsta de 25-30 de 
ani 
Figure 4. Vertical profile (scheme) of structural types (8-12) identified in resinous 
plantations at 25-30 years 
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Figura 5 Schema logic  pentru gospod rirea culturilor de r inoase instalate 
în afara arealului în zone cu risc la v t m ri produse de z pad  
Figure 5. Flowcount for the management of the resinous plantations installed 
outside the natural area in zones with high risk to snow damages 
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 In primii 10 - 15 ani de la instalare  (pân  la constituirea st rii de masiv) 
aceste culturi au fost urm rite i gestionate pe baza unor programe speciale cu 
indicatori bine preciza i. 
 In ultimii 10 ani, prin schimbarea politicii forestiere, aceste culturi au fost 
neglijate. Evolu ia num rului de arbori/ha demonstreaz  instabilitatea acestora i 
necesitatea unor interven ii urgente i hot râte pentru salvarea lor în vederea 
realiz rii elurilor propuse. 

Dup  vârsta de 15 ani evolu ia culturilor de r inoase este determinat  de 
urm torii factori : 
 - frecven a i intensitatea v t m rilor produse de z pad ; 
 - intensitatea elimin rii naturale; 
 - raporturile de concuren  intra i inter specifice. 
 Singura modalitate de influen  a intensit ii de manifestare a acestor factori 
o constituie lucr rile de îngrijire (cur iri i r rituri) care s  asigure o spa iere 
corespunz toare a arborilor i realizarea unor parametri de stabilitate ridicat  la 
ac iunea z pezii. Neaplicarea acestor m suri conduce la v t m ri, uneori, 
catastrofale i la mari pierderi economice. 
 Pentru a asigura o dezvoltare mai sigur  a culturilor de pini instalate în afara 
arealului  se preconizeaz  o schem  simpl  dar eficient  de aplicare a cur irilor i 
r riturilor :  o cur ire schematic  - selectiv  la vârsta de 12 - 15 ani  prin care se 
extrag circa 50 din num rul de arbori astfel încât N/ha s  nu dep easc  2000, 
uniform distribui i la distan a medie de 2 - 2,5 m între arbori. Aceast  interven ie 
stimuleaz  puternic cre terile în diametrul la arborii r ma i astfel c  la prima 
r ritur  (la vârsta de 20 - 23 ani) se pot extrage circa 30 - 40% din arbori (20 - 28% 
din volum) prin r ritur  selectiv  N/ha 1000 - 1300. Dup  aceast  prim  r ritur  
arboretul î i amelioreaz  constant coeficientul de zvelte e, realizeaz  cre teri în 
diametru mari, iar riscul v t m rilor de z pad  este mult diminuat. Urm toarea 
interven ie se preconizeaz  la 33 - 35 ani când N/ha se reduce la 700 - 800 care se 
vor men ine pân  la sfâr itul ciclului de produc ie de 40 - 50 ani. 
 In culturile de pini situate în zone cu risc mijlociu i redus la  apari ia 
v t m rilor de z pad  prima interven ie forte se poate realiza la vârsta de 20 ani cu 
condi ia ca la vârsta de 15 ani N/ha s  nu dep easc  3000. 
 Si pentru culturile de molid s-au efectuate analize similare pentru zonele cu 
risc mare la apari ia v t m rilor de z pad . In molidi urile artificiale exist  dou  
momente de maxim  vulnerabilitate la ac iunea z pezii la vârsta de 15 - 20 ani i la 
25 - 30 ani. Aplicarea lucr rilor de r rire a arborilor trebuie realizat  cu câ iva ani 
înaintea vârstei vulnerabilit ii maxime cu scopul de a evita pierderile produse de 
z pad  i a realiza o distribu ie cât mai uniform  a arborilor în arboret care asigur  
cre teri mari i o modificare favorabil  a coeficien ilor de zvelte e. 
 Pentru culturile instalate în zone cu risc mijlociu i redus la apari ia 
v t m rilor de z pad  schema evolu iei N/ha i a interven iilor pân  la vârsta de 25 
ani este diferit . 
 Cercet ri anterioare efectuate în molidi urile artificiale instalate în etajul 
amestecurilor de r inoase cu fag, în suprafe e de cercetare permanente (Barbu, I. 
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i Cenu , R., 1987), au pus în eviden  corela ia dintre coeficientul de zvelte e 
mediu al arboretului (hg/dg), în l imea medie i distan a medie dintre arbori. 
Pentru un num r foarte mare de arborete cercetate s-a stabilit formula : 
 
  h/d = 105,5 + 2h – 16 l    în care : 
 
h/d = coeficientul mediu de zvelte e al arboretului 
h = în l ime medie a arboretului (m)               
l = distan a medie dintre arbori (m)     
 
Verific rile efectuate în culturile de r inoase instalate în afara arealului au 
demonstrat valabilitatea acestei formule care a fost utilizat  pentru  stabilirea 
num rului optim de arbori pe hectar în arboretele de r inoase situate în diferite 
zone de risc la v t m rile produse de z pad . Pentru compara ie s-a reprezentat i 
num rul de arbori/ha recomandat de tabelele de produc ie pentru molidul din afara 
arealului (clasa a II-a de produc ie). Rezult  foarte clar c  tabelele de produc ie nu 
reprezint  un model de conduce a culturilor de r inoase în afara arealului decât 
pentru arboretele situate în zone cu risc redus la z pad . Pentru zonele cu risc 
ridicat i mijlociu la ac iunea z pezii sunt  necesare tabele speciale calculate pe 
principii diferite. Men ion m c  datele din tabelul 14 reprezint  rezultatul unor 
cercet ri pe teren i al model rii matematice a evolu iei coeficientului de zvelte e 
al arboretelor în raport cu clasa de risc. 
 

Tabelul 14. Num rul optim de arbori la hectar în culturile de r inoase 
instalate în afara arealului calculat pentru diferite clase de risc la apari ia 
v t m rilor produse de z pad  
Table 14. Optimal number of trees/ha in resinous plantations outside the 
natural area in relation with different risk classes to snow damages 

Clasa de risc (coeficient de zvelte e optim) Vârsta 
(ani) 

hg 
(m) f. ridicat  

(h/d = 80) 
mijlociu 

(h/d = 90) 
redus 

(h/d = 100) 

Tabele de produc ie Mo  
clasa. a II – a de 

produc ie 
15 5.0 2031 3936 10655  
20 8.0 1486 2579 5538 2337 
25 11,5 1088 1727 3152 1907 
30 14,8 843 1258 2078 1602 
35 17,5 699 1004 1561 1362 
40 20.0 597 831 1237 1164 
45 22.0 530 723 1045 1016 
50 23,5 487 655 929 909 
55 24,7 456 608 849 821 
60 26,0 426 562 774 750 

 
 Lipsa controlului prin num rul de arbori pe hectar poate conduce la rezultate 
nedorite în evolu ia arboretelor. Starea actual  a culturilor de r inoase permite 
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înc  interven ii eficiente pentru salvarea lor i realizarea elurilor pentru care au 
fost create. 
 Opin m c  nu se justific  substituirea culturilor de r inoase, eforturile 
trebuie îndreptate spre gospod rirea ra ional  a culturilor existente. 
 Costurile ridicate pe care le-ar presupune îndep rtarea actualelor culturi de 
r inoase i crearea unor culturi de foioase fac neoportun  adoptarea unor solu ii 
de substituire. 
 Culturile de r inoase în afara arealului traverseaz  o perioad  de maxim  
instabilitate datorit  neglij rii lor. Substituirea lor la aceast  vârst  ar conduce la 
pierderi economice imense. ansele de salvare prin aplicarea  m surilor 
preconizate sunt de peste 70% iar eforturile de investi ii minime. Este necesar  
elaborarea unui program clar de gestionare a acestor culturi pe baza unor obiective 
clare i a unor parametri de control u or de urm rit. 
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Abstract 

 
Management of Resinous Plantation Installed Outside Their 
Natural Area 

 
On the ground of intensive research, made in the period 1994-2000, the 

author analyse the present state of resinous plantations outside their natural area 
(disturbing factors, damage, biometric parameters, vitality parameters and 
concurrence with broadleaved species) and propose the main steps for the adoption 
of management measures in the future years. 12 types of structural forms are 
described and the most adequate treatments are recommended. For the best 
organisation of the management plans, a flow-chart of works are presented too. 
According with three risk classes to distinguish factors (snow) optimal density of 
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stands in relation with the age are proposed. This can assure a high stability of 
trees and a good production in the future.  

Keywords: coniferous outside natural area, biometric parameters, managerial 
plans 
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