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Cercet ri privind unele caracteristici structurale ale f getelor 
virgine din Banat 

Eugeniu - Corneliu FR IL  
 
 
1. Introducere 
 
F getele sunt forma iile forestiere predominante în ara noastr . Ele ocup  

mari suprafe e din zona dealurilor subcarpatice i a mun ilor, intercalându-se ca un 
etaj distinct între cvercinee i r inoase. De regul  fagul nu constituie arborete 
compacte în zona de câmpie ( sub 150 m ) i nici la limita golului alpin (la peste 
1300 m), el dep ind cu totul izolat aceste limita. F getele din Banat nu respect  
aceast  regul . Ele sunt r spândite la altitudini i în condi ii extrem de diferite, 
ocupând atât spa ii din câmpii joase i lunci (clisura Dun rii - Or ova), dealuri 
subcarpatice joase i înalte, mun i. În acest context f getele montane g sesc un 
optim de dezvoltare între altitudinile de 900 - 1100 m unde au creat, de altfel, 
arborete monumentale, multiseculare, de o mare stabilitate (Semenic, Muntele 
Mic). Încurajate de climatul favorabil, ecosistemul f getelor poate urca îns  mult 
peste aceste altitudini, devansând adesea r inoasele ( Bândiu, 1982). Este i cazul 
f getelor de la Muntele Mic i Semenic, care se extind din zona de optim amintit  
anterior pân  la 1400 - 1450 m altitudine. 

Cercet rile ce sunt prezentate în continuare s-au desf urat în rezerva ia 
natural  “Izvoarele Nerei”, constituit  pentru protejarea unor arborete virgine de 
fag situate pe versan ii sudici ai Mun ilor Semenic. Aceste f gete, situate între 
nivelele altitudinale de 900 m i 1450 m , sunt reprezentative pentru zona montan  
a Banatului (Fr il , 2000). Ele au atins dimensiuni monumentale i sunt deosebit 
de valoroase prin unicitatea lor i prin informa iile tiin ifice pe care le ofer . 
Condi iile naturale favorabile, îndeosebi de natur  climatic , explic  în bun  
m sur  existen a unor asemenea p duri grandioase. Astfel Mun ii Semenicului, 
datorit  platformei largi din centru, sprijinit  pe trei vârfuri care dep esc în 
altitudine 1400 m (Piatra Gozna - 1446m, Semenic -1444m i Nedeia - 1436 m) 
alc tuiesc un adev rat baraj natural în calea fronturilor atmosferice ce traverseaz  
regiunea i asigur , îndeosebi pe versantul sudic, temperaturi mai ridicate (medii 
anuale de peste 3,8 C) i precipita ii abundente ce dep esc 1300 mm/ an.  

P durile din actuala rezerva ie au apar inut statului atât înainte de 1948, când 
au fost administrate prin Casa Autonom  a P durilor Statului (CAPS) cât i în 
prezent, fiind sub administrarea Regiei Na ionale a P durilor (prin Direc ia Silvic  
Re i a). Rezerva ia a fost constituit  la amenajarea silvic  din anul 1975, având 
ini ial 2429 ha. În anul 1986 suprafa a s-a extins la dimensiunile actuale, de 5253 
ha, din care 4766 ha reprezint  rezerva ia tiin ific  propriu-zis  i 487 ha, zona 
tampon. 
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2. Locul cercet rilor i metoda de cercetare 
 
Cercet rile s-au desf urat pe parcursul anului 2002 în rezerva ia natural  

“Izvoarele Nerei“. Din punct de vedere administrativ, aceasta a fost inclus  în 
parcul na ional “Semenic – Cheile Cara ului, fiind pe teritoriul ocolului silvic 
Nera, UP V Nergana i UP VI – Nerg ni a .    

Investiga iile tiin ifice au avut drept scop s  pun  în eviden  unele 
particularit i prind structura dimensional  a acestor arborete pe dou  nivele 
altitudinale: 900 m i 1400 m. În acest sens s-au efectuat observa ii i m sur tori 
pe itinerar, în suprafe e de inventariere de 2000 mp i s-au înregistrat date privind 
diametrul de baz , în l imea total  i elagat , i diametrul proiec iei coroanei 
pentru fiecare arbore în parte. S-au avut în vedere to i arborii existen i pe picior, 
atât cei în vegeta ie cât i cei usca i. 

 
3. Rezultate i discu ii 
 
Rezultatele m sur torilor din cele patru suprafe e de inventariere au fost 

înregistrate i prelucrate pe nivele altitudinale. 
 
3.1.  Nivelul altitudinal de 900 m   
 
Din inventarierile arborilor pe dou  suprafe e de prob  (4000 m2) rezult  

structura dimensional  sintetizat  în tabelul 1. 
 
Tabelul 1. Structura dimensional  la 900m altitudine 
Table 1. Dimensional structure at 900 m altitude 
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Din tabelul de mai sus se constat  c  s-a înregistrat un num r de 74 de arbori 
pe picior din care 65 arbori în vegeta ie (88 %) i 9 arbori usca i (12 %). Pentru cei 
65 de arbori afla i în vegeta ie s-a calculat un diametru mediu de 54,55 cm, o 
în l ime medie de 30,61 m i elagat , de 11,32 m i un diametru mediu al 
proiec iei coroanelor, de 6,96 m. Au rezultat volume medii ale trunchiurilor, de 
5,64 m3 i a coroanelor, de 395,98 m3. Pentru arborii usca i în picioare diametrul 
mediu calculat este de 35,74 cm iar în l imea medie de 12,61 m. Rezult  un volum 
mediu al trunchiului de 1,33 m3. În cazul arborilor în vegeta ie coeficien ii de 
varia ie ce caracterizeaz  irurile de valori sunt cuprin i între 39 % (la în l imi) i 
57 % (la diametre). Aceia i coeficien i, în cazul arborilor usca i sunt de 42 %, 
respectiv 54. Raportând la hectar valorile înregistrate mai sus rezult  un num r de 
183 arbori, cu o suprafa  de baz  de 53,08 m2 i o produc ie de mas  lemnoas  de 
947 m3 (tabelul 2). 
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Figura 1 Distribu ia arborilor pe categorii de diametre la altitudini mai mici de 
1200 m  
Figure 1. Trees distribution by  categories of diameter below 1200 m in 
altitude) 
 
Variabilitatea structurii dimensionale a acestor arborete este caracterizat  

prin  reparti ia arborilor pe categorii de diametre, care este redat  pe graficul din 
fig. 1. 

Pe graficul prezentat mai sus se constat  c   frecven a cea mai mare a 
arborilor se înregistreaz  în zona diametrelor de 16 i 20 cm, dar apar înc  dou  
maxime, la  64 i 76 cm . Graficul frecven elor este foarte extins în zona 
diametrelor mari i foarte mari ( de peste 110 cm ) fiind caracteristic p durilor 
seculare ( Bândiu, 1995 ) 

 
3.2. Nivelul altitudinal de 1400 m 
 
Din inventarierile arborilor pe dou  suprafe e de prob  (4000 m2) rezult  

structura dimensional   sintetizat  în  tabelul 3 . S-a înregistrat un num r  de  169 
de arbori pe picior  din care 155 arbori  în vegeta ie     ( 92 % ) i  14 arbori usca i 
(8 %). Pentru arborii afla i în vegeta ie s-a calculat un diametru mediu de 39,07 
cm, o în l ime medie de 25,21 m i elagat , de 13,83 m i un diametru mediu al 
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proiec iei coroanelor, de 6,98 m. Au rezultat volume medii ale trunchiurilor, de 
1,73 m3 i a coroanelor, de 206,04 m3 . 

 
Tabelul 2. Caracteristici structurale la altitudinea de 900 m 
Table 2. Characteristics of the structure at 900 m in altitude ) 

Element cantitativ/ ha 
( Quantum element/ ha ) 

Arbori în veg. 
( Healthy trees ) 

Arbori usca i 
(Dead trees ) 

Total 

Num r de arbori (number of trees) 163 23 186 
Supraf. de baz  ( basal surface ) –m2 49,4 3,13 53,0 
Supraf pr. coroane ( proj. s. of crown)-m2 715  715 
Volum trunchi ( stem volume ) – m3 917 30 947 
Volum coroane ( volume of crowns ) – m3 6434  6434 

 
Tabelul 2. Structura dimensional  la 1400m altitudine 
Table 2. Dimensional structure at 1400 m altitude 

 
 

Pentru arborii usca i în picioare diametrul mediu calculat este de 35,87 cm iar 
în l imea medie de 8,46 m. Rezult  un volum mediu al trunchiului de 1,14 m3. În 
cazul arborilor în vegeta ie coeficien ii de varia ie ce caracterizeaz  irurile de valori 
sunt cuprin i între 19 % (la în l imi) i 31 % (la diametre). Aceia i coeficien i, în 
cazul arborilor usca i sunt de 81 %, respectiv 48 %. Raportând  la hectar valorile 
centralizate în tabelul 3 rezult  un num r de 388 arbori, cu o suprafa  de baz  de 
55,18 m2 i o produc ie de mas  lemnoas  de 709 m3 (tabelul 4). 

 
Tabelul 4. Caracteristici structurale la altitudinea de 1400 m 
Table 4. Characteristics of the structure at 1400 m in altitude  

Element cantitativ/ ha 
( Quantum element/ ha ) 

Arbori în veg. 
(Healthy trees) 

Arbori usca i 
(Dead trees ) 

Total 

Num r de arbori (number of trees) 388 35 423 
Supraf. de baz  ( basal surface ) –m2 50,9 4,28 55,1 
Supraf pr. coroane ( proj. s.  of crown)-m2 1669  1669 
Volum trunchi ( stem volume ) – m3 669 40 709 
Volum coroane ( volume of crowns ) – m3 7984  7984 
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Variabilitatea structurii dimensionale este caracterizat , în acest caz, prin 
reparti ia arborilor pe categorii de diametre ce este prezentat  pe graficul din fig. 2. 
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Figura 2. Distribu ia arborilor pe categorii de diametre  la altitudini mai mari 
de 1200 m  
Figure. 2. Trees distribution by categories of diameter above 1200 m altitude 
 
Din grafic se constat  c , la aceast  altitudine, frecven a cea mai mare a 

arborilor se înregistreaz  în zona diametrelor de 28 i 40 cm, dar apare înc  un 
maxim, la 48 cm. Graficul frecven elor este extins în zona diametrelor mari dar 
care nu dep esc 90 cm. Aspectul general distribu iei, cu asimetrie de stânga, este 
caracteristic arboretelor echiene sau relativ echiene, cu toat  multitudinea de vârste 
( Fr il , 1997, 1999 ).  

 
4. Concluzii 
 
Din elementele analizate mai sus rezult  c  exist  diferen e structurale 

importante între arboretele situate la altitudinea de 900 m i cele de la 1400 m. 
Consider m c  aceste diferen e constituie particularit i structurale notabile ale 
f getelor din rezerva ia natural  “ Izvoarele Nerei“. Astfel: 

- num rul de arbori cre te, odat  cu altitudinea (de la  184 arbori / ha la 388 
arbori /ha) în timp ce procentul de arbori usca i este mai mare (12 %) la altitudinea 
de 900 m i mai mic (8 %) la altitudinea de 1400 m; 

- diametrele medii scad pe m sur  ce cre te altitudinea (de la 54,55 cm la 
39,07 cm). 

- distribu ia arborilor pe categorii de diametre reflect  o mare variabilitate, la 
nivelul altitudinal de 900 m, cu valori cuprinse între 12 – 120 cm i cu mai multe 
maxime de frecven , caracteristice unui arboret plurien de tip natural. Aceia i 
distribu ie, la nivelul altitudinal de 1400 m, are un singur maxim de frecven  i o 
dezvoltare caracteristic  unui arboret echien (cu asimetrie de stânga); 

- în l imile medii se diminueaz  în raport cu altitudinea (de la  30,61 m la 
25,1 m) în vreme ce în l imile elagate sunt în cre tere (de la 11,32 la  13,83) fapt 
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ce reflect  o diminuare considerabil  a volumului mediu al coroanelor pe m sur  
ce cre te altitudinea (de la 395,98 m3 la 206,04 m3) în condi iile unor diametre 
medii ale proiec iilor coroanelor comparabile (6,96 m i 6,98 m); 

- în concordan  evolu ia diametrelor i în l imilor i în pofida unui num r 
mai mic de arbori, produc ia arboretelor de la altitudinea de 900 m este 
considerabil mai mare (947 m3/ha) fa  de cea de la altitudinea de 1400 m 
(709m3/ha).  
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Abstract 

Researches Concerning Some Structural Characteristics of the Beech 
Virgin Forests from Banat 
 
The paper presents some aspects concerning the dimensional structure of an 

old beech stands from natural reserve “Izvoarele Nerei”- Cara  Severin County, at 
two altitudinal levels: 900 m and 1400 m. The conclusions have focalized on same 
structural differences by altitude, using follow elements:  number of trees, tree 
distribution by diameter, mean heights and wood crops. 

Keywords: beech stand, natural reserve, altitudinal level, wood crop  
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