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Implica ii ale v t m rilor produse de cervide pe spa ii mari 
forestiere în gestionarea p durilor de molid 
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 1. Introducere 
 
Datorit  fragilit ii structurale i ecologice la ac iunea factorilor de mediu 

perturbatori abiotici i biotici generate de gestionarea necorespunz toare din 
ultimele decenii, a importan ei economice i ecoprotectoare, ecosistemele 
forestiere de molid au constituit în ultimul timp obiectul unor multiple i complexe 
studii interdisciplinare (Jonson, 1995; Putman, 1998; Brang, 1998; Kirchhoff, 
Thomson, 1998; Bachmann, 1999; Gill, Webber, Peace, 2000). 

Problematica  p durilor v t mate de cervide din anumite zone forestiere, a 
preocupat pe mul i cercet tori care în decursul timpului au eviden iat principalele 
tr s turi ale arboretelor, punând în eviden  factorii perturbatori i implica iile 
v t m rilor în gestionarea durabil  a acestora (Ichim, Brega, Ciobanu, 1971; 
Ichim, 1975, 1979, 1980, 1990; Giurgiu, 1978; Ichim, Barbu, 1979; Geamba u, 
1980; Barbu, Cenu , 1984; Alverson, 1988; Tilghman, 1989; Bachmann, 1990, 
1999; Anderson, 1993; Tucker, 1993; Graber, 1994; Stout, 1998; McShea, 1997; 
deCalesta 1997; Putman, 1998; Brang, 1998; Vasiliauskas, Steirlid, 1998). 

 Scopul  cercet rilor efectuate asupra efectului r nilor produse de cerbi 
prin cojiri i roaderi asupra arboretelor de molid a fost acela de a cunoa te cauzele 
care afecteaz  calitatea lemnului în p durile de molid, de a stabili influen a 
acestora asupra calit ii lemnului i implica iile asupra gestion rii pe termen mediu 
i lung (Rohmeder, 1937, Haufe 1938, Heger 1955, Heyer, 1955; Baader 1956; 

Hildebrand 1959, Richter 1963; Kurt, 1964; Lenz 1964 - cita i de Ichim, 1975; 
Zaruba, Snajdr 1966; Ichim, 1975, 1990; Vlad 1994; Graber, 1994; Kirchhoff, 
Thomson, 1998; Gill, Webber, Peace, 2000). 

 Din analiza problematicii p durilor v t mate de cerbi prin cojiri i 
roaderi, a rezultat faptul c  nu în toate cazurile indicele mediu de calitate al 
arboretului (procentul arborilor v t ma i) poate fi ameliorat prin lucr ri de îngrijire 
i conducere. La analizarea situa iei acestor arborete i la luarea deciziilor privind 

strategia de gestionare pe baze ecologice, pe termen mediu i lung, trebuie s  se 
in  seama de mai mul i factori structurali, biometrici i amenajistici (Petrescu, 

1977; Barbu, Cenu , 1984, 1987; Ichim, 1980, 1990; Vlad, 1994, 2002; Giurgiu, 
1995; Jonson, 1995; Putman, 1998; Brang, 1998; Bachmann, 1999). 

O problem  de principiu important  în cea ce prive te m surile de gestionare 
pe baze ecologice a arboretelor de molid afectate de cervide, face referire la faptul 
c  acestea trebuie incluse în cadrul mai larg al sistemelor silviculturale de îngrijire 
i conducere a ecosistemelor de molid din zonele expuse ac iunii nefavorabile a 

factorilor de mediu biotici i abiotici perturbatori, pentru rezolvarea problemelor 
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majore ale arboretelor de molid, stabilitatea i productivitatea (Petrescu, 1977; 
Ichim, 1990; Giurgiu, 1978, 1982, 1995; Kirchhoff, Thomson, 1998; Bachmann, 
1999; Gill, Webber, Peace, 2000).  
  
 2. Materiale i metode de cercetare 
 

Cercet rile au fost localizate în zone reprezentative din punct de vedere al 
impactului ecologic i economic generat de factori biotici perturbatori (cervide) 
asupra arboretelor artificiale de molid. Astfel, lucr rile de teren s-au desf urat pe 
raza Ocolului silvic experimental Tomnatic (I.C.A.S.). Obiectivul primordial a 
constat în studiul parametrilor structurali i calitativi specifici arboretelor de molid 
de productivitate superioar  afectate în diferite grade de cervide, cu vârste cuprinse 
între 25 i 80 de ani. 

Metodica de cercetare a prev zut ca lucr ri de teren inventarieri statistice, 
conform metodologiei cunoscute (Ichim, R., 1975, 1990; Alexe, A., Milescu, I., 
1983), în unit i amenajistice componente ale unit ii de produc ie I Demacu a. 
Datele primare culese din teren au fost: diametrul la 2,0 m pentru arborii v t ma i 
de cervide; diametrul la 1,30 m pentru arborii s n to i din arboret; în l imi la 20 - 
25 arbori, vârsta r nilor produse de cervide pentru 20 - 25 arbori, avându-se în 
vedere s  fie cuprin i arbori din toate categoriile de diametre. 

Datorit  volumului foarte mare al datelor de teren necesar a fi prelucrate s-
a apelat la facilit ile oferite de tehnica informatic , constituindu-se baze de date 
specifice pentru analiza rela iilor i pentru gestionarea facil  a materialului 
statistic. Au fost utilizate metode statistice i modelarea matematic , adecvate 
urm toarelor obiective în cadrul cercet rilor:  

amploarea v t m rilor cauzate de cervide pe spa ii mari forestiere (la 
nivel de unitate de produc ie), în corela ie cu vârsta arboretelor, 
altitudinea terenului i cu clasa de produc ie a arboretelor; 
dinamica frecven ei v t m rilor produse de cervide în corela ie cu 
cre terea curent  a produc iei totale (Ict) i cu vârsta arboretelor de 
molid din unitatea de produc ie studiat ; 
efecte ale v t m rilor produse de cervide asupra produc iei i 
productivit ii arboretelor de molid afectate, în corela ie cu vârsta 
(dinamica num rului de arbori, dinamica volumului, respectiv dinamica 
cre terii anuale medii specifice produc iei principale - Im),; 

 
 3. Rezultate 
 
 3.1 Amploarea v t m rilor cauzate de cervide pe spa ii mari forestiere 
 

Pentru caracterizarea intensit ii daunelor produse de cervide, important  
este valoarea medie a frecven ei v t m rilor (%), care ofer  o prim  imagine 
privitor la amploarea fenomenului pe spa ii mari forestiere, în corela ie cu o serie 
de caracteristici specifice arboretelor de molid. Aceasta a fost determinat  ca 
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medie ponderat  între suma produselor dintre frecven a v t m rilor specific  
fiec rui arboret i suprafa a corespunz toare unit ii amenajistice, raportat  la 
suprafa a total  a caracteristicii studiu. 

Inventarierile prin sondaje, cu suprafe e de prob  circulare efectuate în 
arboretele din cadrul unit ii de produc ie cercetate, au permis s  se trag  o serie de 
concluzii cu privire la legit ile care caracterizeaz  manifestarea acestui fenomen, 
vârsta arboretelor fiind unul dintre factorii care influen eaz  în mod specific asupra 
intensit ii i r spândirii v t m rilor pe spa ii mari forestiere. 

Figura 1 prezint  frecven a medie a v t m rilor produse de cervide, în 
corela ie cu distribu ia arboretelor pe clase de vârst  (%), în unitatea de produc ie I 
Demacu a, Ocolul silvic experimental Tomnatic. Cele mai afectate sunt arboretele 
din clasa de vârst  2, valoarea procentului mediu de v t mare pe num r de arbori 
fiind de 51 %. Caracteristic pentru clasa  de vârst  3 este valoarea 32 %, iar pentru 
clasa de vârst  4 - 17 %. 
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Figura 1 Frecven a medie a v t m rilor produse de cervide (%), în corela ie  
cu distribu ia arboretelor pe clase de vârst  
Figure 1. Average frequency of the deer damages (%) correlated with stands 
distribution on the age classes (%) 

 
Figura 2 prezint  frecven a medie a v t m rilor produse de cervide, în 

corela ie cu altitudinea terenului, pentru arborete de molid cu vârste între 25 i 80 
de ani, componente ale unit ii de produc ie I Demacu a, Ocolul silvic 
experimental Tomnatic.  

Procentul mediu de v t mare pe num r de arbori înregistreaz  valori 
cuprinse între:  41 % (arborete cu altitudini cuprinse între 700 m i 830 m), un 
maxim de 56 % (arborete cu altitudini cuprinse între 830 m i 950 m), apoi scade 
pân  la 15 % (arborete cu altitudini cuprinse între 1211 m i 1400 m). Altitudinal 
se constat  o cre tere a frecven ei v t m rilor, de la altitudinea minim  specificat  
a unit ii de produc ie pân  în jurul categoriei de altitudine 831- 950 m, dup  care 
aceasta scade pân  la valoarea prezentat  anterior. 
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Figura 2. Frecven a medie a v t m rilor produse de cervide (%), în corela ie  
cu distribu ia arboretelor pe categorii de altitudine 
Figure 2. Average frequency of the deer damages (%) correlated with stands 
distribution on the altitude classes (%) 
 

Figura 3 prezint  frecven a medie a v t m rilor produse de cervide, în 
corela ie cu clasa de produc ie, pentru arborete de molid cu vârste între 25 i 80 de 
ani, componente ale unit ii de produc ie I Demacu a, Ocolul silvic experimental 
Tomnatic. 
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Figura 3. Frecven a medie a v t m rilor produse de cervide (%), în corela ie 
cu clasa de produc ie 
Figure 3. Average frequency of the deer damages (%) correlated with stands 
distribution on the productivity classes 
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Procentul mediu de v t mare pe num r de arbori înregistreaz  valori diferite, 
în general peste 40 %, pentru clasele de produc ie cel mai bine reprezentate în cadrul 
unit ii de produc ie. Valorile corespunz toare sunt de: 47 % - clasa de produc ie 1 i 
41 % - clasa de produc ie 2. Clasele de produc ie 3 i 4 sunt v t mate în propor ie de 
19 % respectiv 0 %. 

Dinamica frecven ei v t m rilor produse de cervide în corela ie cu cre terea 
curent  a produc iei totale (Ict) i cu vârsta arboretelor de molid cercetate, pentru 
unitatea de produc ie studiat  este prezentat  in figura 4. 

S-a constatat faptul c  maximul cre terii curente a produc iei totale corespunde 
cu maximul procentului mediu de v t mare în arboretele de molid v t mate de cervide 
componente ale unit ii de produc ie studiate (figura 4). Aceast  dinamic  a daunelor a 
fost generat  probabil i de eliminarea unor substan e atractante în stadiul de 
dezvoltare specific producerii r nilor de c tre cervide, ajungându-se la actuala situa ie  
în  evolu ia arboretelor tocmai în intervalul caracterizat i printr-o maximizare a 
proceselor fiziologice. De asemenea, intervalul când se înregistreaz  maximul valoric 
corespunz tor elementelor specificate, coincide cu vârsta la care arboretele de molid 
sunt expuse unui risc maxim din punct de vedere al v t m rilor cauzate de z pad . 
Ulterior aceste arborete vor fi poten ial expuse doborâturilor produse de vânt. 
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Figura 4. Dinamica cre terii curente a produc iei totale (Ict) în corela ie cu 
procentul mediu de v t mare i cu vârsta arboretelor de molid  (clasa de 
produc ie 2)  
Figure 4. Dynamic of the current increase of the total production correlated 
with the frequency of the deer damages (spruce stands from site index 2) 

 
3.2 Produc ia i productivitatea arboretelor de molid v t mate de 
cervide 

 
Dup  amploarea, intensitatea i influen ele pe care le au asupra 

ecosistemelor forestiere daunele provocate de cervide prin cojiri i roaderi pot 
produce adev rate dezechilibre ecologice, cu profunde implica ii asupra 
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gospod ririi acestor p duri. Ele constituie unul din factorii favorizan i în 
producerea rupturilor, respectiv a doborâturilor de vânt i z pad  (Ichim, 1990). 
Ca urmare, s-a considerat oportun  o evaluare a produc iei i productivit ii acestei 
categorii de arborete, prin prisma structurii reale existente în aceste p duri, din 
punct de vedere al indicatorilor biometrici i calitativi aborda i prin prezentele 
cercet ri. 

Figura 5 prezint  evolu ia, func ie de vârst , a num rului de arbori la hectar 
pentru un num r de 120 de arborete studiate, corelat cu num rul de arbori la hectar 
conform tabelelor de produc ie, pentru clasa de produc ie 2 (Giurgiu et al.1972) 

Referitor la ecartul de varia ie al num rului real de arbori la hectar se 
constat  c  acesta se îngusteaz  pe m sura înaint rii în vârst  a arboretelor (figura 
5). Diferen ele în minus corespunz toare variaz , pentru arboretele de molid 
analizate, cu vârste cuprinse între 25 i 80 de ani comparativ cu prevederile 
tabelelor de produc ie, între valorile prezentate în tabelul 1.  
 

Tabelul 1. Diferen e procentuale dintre valoarea medie a num rul de arbori 
real i valorile corespunz toare tabelelor de produc ie (arboretele de molid în 
vârst  de 25 - 80 de ani)  
Table 1. Differences (%) between real average trees number and values from 
yield tables (spruce stands about 25-80 years old)  

Vârsta 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Diminuare 

(%) 44,2 39,1 35,6 35,0 36,2 38,8 41,4 42,9 42,7 39,6 32,8 22,0 

y = -0,0005x4 + 0,0992x3 - 6,5867x2 + 130,49x + 1246,8
R2 = 0,7784
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Figura 5. Dinamica num rului real de arbori la hectar func ie de vârst , 
corelat cu num rul de arbori la hectar conform tabelelor de produc ie pentru 
clasa de produc ie 2 
Figure 5. Dynamic of the real trees number to hectare correlated with values 
from yield tables (spruce stands from site index 2) 
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Figura 6 prezint  corela ia dintre vârst  i volumul la hectar pentru 
arboretele studiate, corelat cu volumul normal din tabelele de produc ie pentru 
clasa de produc ie 2. 
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Figura 6. Corela ia dintre vârst  i volumul la hectar pentru arborete de molid 
cu vârste cuprinse între  25 i 80 de ani, comparativ  cu volumul din tabelele de 
produc ie (clasa de produc ie 2) 
Figure 6. Correlation between age and volume for spruce stands damaged by 
deer, in comparison with the volume from yield tables (spruce stands from site 
index 2) 
 

Din corela ia prezentat  în figura 6 rezult  c  diferen a procentual  dintre 
volumul la hectar real i cel corespunz tor tabelelor de produc ie, specific unui 
arboret normal cu consisten  plin ,  pentru arborete cuprinse între 25 i 45 de ani 
sunt cuprinse între 47 % (arborete cu vârste de 20 ani) i 26 % (arborete cu vârste 
de 45 ani). Diferen ele procentuale, fa  de valorile specifice tabelelor de 
produc ie, caracteristice arboretelor cu vârste cuprinse între 50 i 80 de ani, sunt 
cuprinse  între valorile 27 % (arborete cu vârste de 50 ani) i 27 % (arborete cu 
vârste de 80 ani), constatându-se c  acestea din urm  se men in la un nivel 
constant din punct de vedere al indicatorului analizat. 

Deoarece arboretele studiate prezint  daune produse de cervide în diferite 
propor ii, în figura 7 se prezint  corela ia dintre vârst  i volumul la hectar real, 
pentru arboretele studiate cu vârste cuprinse între 25 i 80 de ani, comparativ  cu 
volumul la hectar s n tos, specific acestora. Volumul s n tos considerat reprezint  
partea din volumul real care nu prezint  lemn cu putregai de trunchi generat de 
prezen a r nilor produse de cervide. 
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Figura 7. Corela ia dintre vârst  i volumul real în compara ie cu volumul 
s n tos, pentru arboretele de molid v t mate de cervide cu vârste cuprinse 
între 25 i 80 de ani 
Figure 7. Corelation between age and real volume in comparison with healthy 
volume, for spruce stands damaged by deer about 25 - 80 years old (site index 2) 

 
Se constat  o anumit  diferen  între volumul real (specific arboretului 

total) i  volumul specific arboretului s n tos (partea din volumul la hectar real 
care nu prezint  putregai de trunchi generat de prezen a r nilor produse de 
cervide), pentru arboretele studiate cu vârste între 25 i 80 de ani, diferen  
generat  de prezen a lemnului cu putregai. Aceasta diferen  procentual  medie 
descre te cu valori cuprinse între: 50 % (arborete cu vârste de 25 ani), 24 % 
(arborete cu vârste de 40 ani), 15 % (arborete cu vârste de 60 ani), respectiv 11 % 
(arborete cu vârste de 80 ani). 

Studiul productivit ii arboretelor de molid instalate în zone cu puternice 
doborâturi de vânt, s-a f cut i prin intermediul cre terii medii a produc iei 
principale. Figura 8 prezint  corela ia dintre vârsta arboretelor i cre terea anual  
medie a produc iei principale (Im) pentru arborete cu vârste cuprinse între 25 i 80 
ani, corelat cu cre terea anual  medie a produc iei principale corespunz toare 
tabelelor de produc ie pentru arborete din clasa de produc ie 2. 

Analiza diferen elor procentuale dintre cre terea anual  medie a produc iei 
principale pentru arborete de molid cu vârste cuprinse între 25 i 80 ani i cre terea 
anual  medie a produc iei principale corespunz toare tabelelor de produc ie, indic  
o cre tere a acestora de la valoarea 30 % (arborete cu vârste de 25 ani) pân  la 
valoarea 47 % (arborete cu vârste de 80 de ani). Cre terea este  mai  accentuat   
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pân   la  vârste de  40 - 45 de ani dup  care valorile r mân aproximativ la acela i 
plafon, în jur de 45 %. 

y = -0,0005x2 + 0,0318x + 7,013
R2 = 0,3333
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Figura 8.  Corela ia dintre vârsta arboretelor i cre terea anual  medie a 
produc iei principale (Im) raportat  la cre terea corespunz toare tabelelor de 
produc ie (arborete de molid cu vârste cuprinse între 25 i 80 ani, clasa de 
produc ie 2) 
Figure 8. Correlation between stands age and annual average increment of the 
principal production (Im) in comparison with yield table values (spruce stands 
damaged by deer about 25-80 years old, site index 2) 

 
S-a considerat oportun studiul productivit ii arboretelor de molid v t mate 

de cervide prin intermediul altui indicator i anume Im definit ca fiind diferen a 
dintre cre terea medie a produc iei principale caracteristic  arboretului total (Im) i 
cre terea medie a produc iei principale corespunz toare volumului f r  putregai 
din arboretul total – Ims ( Im = Im - Ims). 

Cre terea diferen ei Im (%) func ie de frecven a v t m rilor se face 
conform cu regresia de tipul  y = a · xb ( în care, y reprezint  Im (%), iar x – 
procentul de v t mare pe num r de arbori). Corela iile sunt foarte puternice i 
foarte semnificative (r = 0,965*** - clasa de vârst  2, r = 0,982*** - clasa de 
vârst  3, r = 0,939*** - clasa de vârst  4; n = 40) pentru toate cele trei clase de 
vârst (figura 9). 

Se constat  sc derea productivit ii arboretelor de molid v t mate de 
cervide, prin cre terea diferen ei Im (%) pentru  toate cele trei clase de vârst , 
odat   cu  intensificarea  v t m rilor în arborete de molid v t mate de cervide. 
Valorile procentuale cu care se diminueaz  cre terea medie a produc iei principale 
caracteristic  arboretului total oscileaz  între: 5% - procent de v t mare = 10 i 47 
% - procent de v t mare = 100, pentru arborete din clasa de vârst  2; 3 % - procent 
de v t mare = 10 i 47 % - procent de v t mare = 90, pentru arborete din clasa de 
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vârst  trei; 3 % - procent de v t mare = 10 i 31 % - procent de v t mare = 80, 
pentru arborete din clasa de vârst  4.  
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Figura 9. Corela ia dintre frecven a v t m rilor i Im (%), func ie de 
încadrarea arboretelor pe clase de vârst  
Figure 9. Correlation between damages frequency and Im (%), in comparison 
with stands age classes 

 
 4. Discu ii i concluzii 
 

Arboretele de molid cu vârste cuprinse între 21 i 40 de ani, sunt cele mai 
afectate din punctul de vedere al procentului mediu de v t mare pe num r de arbori, 
aspect pus în eviden  de cartarea v t m rilor produse de cervide în corela ie cu vârsta 
arboretelor. Valoarea medie a frecven ei v t m rilor dep e te 50 %, iar frecven a de 
apari ie a v t m rilor puternice (procentul de v t mare pe num r de arbori mai mare 
de 51 %), dep e te 40 %. Influen ele viitoare asupra dezvolt rii acestei categorii de 
arborete vor fi concretizate în sensul diminu rii stabilit ii i calit ii, pân  în 
momentul atingerii vârstei exploatabilit ii, dac  între timp nu se produc perturb ri 
majore cauzate de factorii abiotici din zon  (doborâturi i rupturi produse de vânt i 
z pad ), mai ales c  aceste arborete de in o pondere semnificativ  (20 %) în teritoriul 
cercetat. 

Altitudinea reprezint  un factor limitativ asupra r spândirii v t m rilor în 
ecosistemele de molid situate în zonele de risc la ac iunea factorului biotic perturbator 
reprezentat de cervide. Daunele cele mai semnificative, atât din punct de vedere al 
valorii procentul mediu de v t mare pe num r de arbori, cât i al frecven ei de apari ie 
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a categoriilor de v t m ri, se înregistreaz  în arborete artificiale de molid ce vegeteaz  
din punct de vedere altitudinal pân  la 1000 m.  

Pe m sur  ce productivitatea arboretelor artificiale de molid scade i frecven a 
medie a v t m rilor este în regres, ceea ce demonstreaz  preferin a cervidelor pentru 
arborete de productivitate superioar  (clasele de produc ie 1 i 2). 

În arboretele de molid v t mate de cervide componente ale unit ii de 
produc ie studiate maximul cre terii curente a produc iei totale, corespunde cu 
maximul procentului mediu de v t mare. Aceast  dinamic  specific  a daunelor a fost 
generat  probabil i de eliminarea unor substan e atractante în stadiul de dezvoltare 
specific producerii r nilor de c tre cervide, ajungându-se la actuala situa ie  în  
evolu ia arboretelor tocmai în intervalul caracterizat printr-o maximizare a proceselor 
fiziologice la nivelul acestora. De asemenea, maximul valoric coincide cu vârsta la 
care arboretele de molid sunt expuse unui risc maxim din punct de vedere al 
v t m rilor cauzate de z pad  (25 ani – 40 ani). 

Neuniformitatea, marea variabilitate a  arboretelor de molid v t mate de 
cervide din punct de vedere al num rului de arbori la hectar în corela ie cu vârsta 
arboretelor se explic  prin destructurarea arboretelor naturale, aplicarea t ierilor rase 
pe mari suprafe e ce au favorizat dezvoltarea cervidelor prin m rirea bazei trofice, 
num rul mare de puie i folosi i la instalarea noilor culturi forestiere i prin 
neexecutarea la timp a lucr rilor de îngrijire necesare stadiilor de început ale 
dezvolt rii  arboretelor.  

Odat  cu înaintarea în vârst , volumul real al arboretelor de molid v t mate de 
cervide se îndep rteaz  de curba volumelor din tabelele de produc ie, fapt ce se 
datoreaz  pe de o parte, evolu iei în timp a acestora în sensul diminu rii indicelui de 
densitate, implicit a volumului, dar i datorit  ac iunii mult favorizate a factorilor 
perturbatori din zon  (z pada i vântul) în aceast  categorie de arborete. Semnificativ  
este i diferen a (%) dintre volumul real al arboretelor de molid v t mate de cervide i 
volumul s n tos corespunz tor acestora (volumul corespunz tor por iunilor din arbori 
f r  putregai de trunchi), cu implica ii majore asupra structurii volumului pe 
sortimente primare i dimensionale în aceste arborete. 

S-a constat puternica influen  negativ  pe care o are prezen a putregaiului de 
trunchi ap rut ca urmare a r nilor produse de cervide prin cojiri i roaderi asupra 
acestei categorii de ecosisteme montane, prin analiza valorii cre terii medii a 
produc iei principale (Im) în corela ie cu vârsta arboretelor i prin analiza diferen ei 
procentuale Im ( Im = Im - Ims) în corela ie cu frecven a v t m rilor produse de 
cervide. 

Gestionarea durabil  a ecosistemelor forestiere artificiale de molid v t mate 
de cervide trebuie s  porneasc  de la obiectivul economic stabilit prin destina ia 
atribuit , respectiv prin eficacitatea func ional  a p durii. Deoarece exploatabilitatea 
trebuie s  corespund  acestui obiectiv i pentru c  diferite func iuni impun metode 
diferite de determinare, cercet rile ulterioare în problematica daunelor produse de 
cervide vor trebui s  aib  ca obiectiv primordial stabilirea vârstei exploatabilit ii 
arboretelor existente afectate, care reprezint  un element fundamental al gestion rii 
durabile pe baze ecologice al ecosistemelor din zone forestiere montane expuse 
ac iunii factorilor perturbatori.   
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Calitatea arboretelor de a fi exploatabile este caracterizat  de starea lor 
ecologic , care la rândul ei este uneori determinat  de anumi i factori perturbatori, a 
c ror influen  este atât de mare încât le pericliteaz  îns i existen a sau le reduc 
poten ialul de produc ie i protec ie. În raport cu m rimea acestui deficit func ional se 
stabilesc urgen e de regenerare pentru toate arboretele necorespunz toare. Corelând 
rezultatele cercet rilor de pân  acum, din punct de vedere al numeroaselor situa ii 
identificate, cu clasificarea arboretelor pe urgen e de regenerare în vigoare se impune 
completarea actualelor norme cu criterii, categorii i elemente care s  in  seama de 
specificul acestor ecosisteme forestiere artificiale montane. 

Cre terea v t m rilor aduse fondului forestier prin poluare, atacuri de insecte, 
secete, doborâturi de vânt, rupturi de z pad , corelate cu starea actual  din punct de 
vedere calitativ a unor categorii de ecosisteme forestiere montane, vor impune în 
viitorul apropiat decizii amenajistice adecvate i atente precont ri din posibilit ile 
calculate, precum i riguroase m suri de reconstruc ie ecologic  a arboretelor 
v t mate, de prevenire a extinderii calamit ilor i de creare a fondului de rezerv , 
absolut necesar pentru asemenea situa ii. 
 
 Bibliografie 
 
Alexe, A., Milescu, I., 1983: Inventarierea p durilor. Editura Ceres, Bucure ti. 491 p. 
Alverson, W. S., Waller, D. M., Solheim, S. L., 1988: Forest too deer: edge effects in 

northern Wisconsin. Conserve Biology nr. 2, pp. 348 - 358. 
Anderson, R. C., Katz, A. J., 1993: White-tail deer (Odocoileus Canadensis) and its 

influence on the structure and composition of Tsuga canadensis forests. Journal 
of Applied Ecology nr. 16, pp. 855 - 861. 

Bachmann, P., 1990: Produktionssteigerung im wald durch vermehesti 
berucksichtigung des wertzuwachses. Berichte der Eidgenossischen 
Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft, nr. 327, 73 p. 

Bachmann, P., 1999: Biodiversity and changes in forest management planning. 
Assessment of Biodiversity for improved forest management. pp. 125 -134. 

Barbu, I., Cenu , R., 1984: Asigurarea protec iei arboretelor de molid împotriva 
doborâturilor de vânt i rupturilor de z pad  prin aplicarea blocurilor i 
succesiunilor de t ieri i a t ierilor de îngrijire. Manuscris I.C.A.S. Bucure ti. 80 
p. 

Barbu, I., Cenu , R., 1987: Asigurarea protec iei arboretelor de molid împotriva 
doborâturilor i rupturilor de vânt i z pad . I.C.A.S. Seria II, Bucure ti. 28 p. 

Brang, P. et al. 1998: Le foret de montagne en Suisse: écologie, sylviculture, 
aménagement. Revue Forestière Française, nr. spécial, pp. 97 – 113. 

deCalesta, D., 1997: Deer and ecosystem management. The science of overabundance, 
pp. 268 - 279. 

Geamba u, N., 1980: Unele probleme ale gospod ririi p durilor de molid din 
Bucovina. Revista P durilor, nr. 1, pp. 12 - 15. 

Gill, R., Webber, J., Peace, A., 2000: The economic implication of deer damage. Final 
report for The deer comission for Scotland. Forest research Agency, Alice Holt 
lodge, Wrecclesham, Surrey. 49 p. 



Analele Universit ii ,, tefan cel Mare” Suceava  Sec iunea Silvicultur   Serie nou  – nr. 2/2004 
 

 27

Giurgiu, V., 1972: Curba de contur a fusului la principalele specii forestiere din R.S. 
România. Editura Ceres, Bucure ti. 290 p. 

Giurgiu, V., 1972: Metode ale statisticii matematice aplicate în silvicultur . Editura 
Ceres, Bucure ti. 566 p. 

Giurgiu, V., 1978: Conservarea p durilor. Editura Ceres, Bucure ti. 308 p. 
Giurgiu, V., 1979: Dendrometrie i auxologie forestier . Editura Ceres, Bucure ti. 692 

p. 
Giurgiu, V., 1982: P durea i viitorul. Editura Ceres, Bucure ti.407 p. 
Graber, D., 1994: Die fichtenkernfaule in der nordschweiz: schadenausmass 

okologische zusammenhange und waldbaulich massnahmen. Journal forestier 
Suisse, nr. 11,                    pp. 905 – 925.  

Ichim, R. et al., 1971: Amploarea daunelor provocate de cerbi în unele arborete de 
molid din Bucovina. Revista P durilor, nr. 12, pp. 629 - 631. 

Ichim, R., 1975: Cercet ri asupra calit ii lemnului în arboretele de molid din nordul 
rii. Manuscris . I.C.A.S. Bucure ti. 46 p. 

Ichim, R., 1979: Cu privire la unele probleme ecologice ale p durilor din Bucovina. 
Revista P durilor, nr. 4, pp. 241 - 243. 

Ichim, R., Barbu, I., 1979: Relativ la gospod rirea p durilor de molid din Bucovina, 
cu privire special  la cur iri în arborete tinere. Revista P durilor, nr. 3, pp.141 - 
146. 

Ichim, R., 1980: Cercet ri privind m surile de gospod rirea p durilor de molid din 
nordul rii (cu fenomene de rupturi de z pad  i doborâturi de vânt) în vederea 
protec iei mediului înconjur tor i cre terii productivit ii p durilor. Manuscris 
I.C.A.S. Bucure ti. 46 p. 

Ichim, R., 1990: Gospod rirea ra ional  pe baze ecologice a p durilor de molid. 
Editura Ceres, Bucure ti. 186 p. 

Jonson, A. et al. 1995: White-tailed deer foraging in the relation to succession stage, 
overstory type and management of Southern Appalachians forests. A. Middle 
Nature nr. 133,               pp. 18 - 35. 

Kirchhoff, M., Thomson, S., 1998: Effects of Selection Logging on Deer Habitat in 
Southeast Alaska: a retrospective Study. Research Final Report. 17 p. 

Leahu, I., 1994: Dendrometrie. Editura didactic  i pedagogic  Bucure ti. 374 p. 
McShea, W. J., Underwood, H. B., Rappole, J. H., 1997: The science of 

overabundance, deer ecology and population management. Smithsonian. 
Institution Press, Washington, D.C. 

Petrescu, L., 1977: Sisteme de t ieri de îngrijire i conducere a p durilor de molid, în 
scopul m ririi rezisten ei acestora la ac iunea vântului i a z pezii. Manuscris 
I.C.A.S. Bucure ti.    49 p. 

Putman, R. J., Moore, N. P., 1998: Impact of deer in lowland Britain on agriculture, 
forestry and conservation habitats. Mammal Review 28, pp. 141 - 164. 

Stout, S. L., 1998: Deer and forest health. Pennsylvania Forests, volume 89, pp. 14 – 
16. 

Tilghman, N. G., 1989: Impacts of white – tailed deer on forest regeneration in 
northwestern Pennsylvania. Journal of  Wildlife Management, nr. 53, pp. 524 – 
532. 



R. Vlad Implica ii ale v t m rilor produse de cervide pe spa ii mari … 
 

 28

Tucker, S., 1993: The deer question: what to do about the deer population in the 
Wissahickon. Friends of the Wissahickon Newsletter nr. 2, pp. 1 - 3. 

Vasiliauskas, R., Steirlid, J., 1998: Spread of Stereum sanguinolentunm vegetative 
compatibility groups within a stand and within stems of Picea abies.  Silva 
Fennica, nr. 32, pp. 301 – 309. 

Vlad, R., 1994: Tehnologii de reconstruc ie ecologic  a arboretelor de molid v t mate 
de cervide. Manuscris I.C.A.S. Bucure ti. 58 p. 

Vlad, R., 2002a. Fundamente tiin ifice auxologice i amenajistice privind gestionarea 
p durilor de molid din nordul rii v t mate de cervide. Tez  de doctorat, 
Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava. 267 p. 

Zaruba, C., Snajdr, J., 1966: Influen a roaderii de c tre cervide asupra produc iei  
materialului lemnos. Traducere din “Lesnicky casopis”, vol. 12, nr. 1, pp. 81 - 
97. 

*** Deer commission for Scotland: Annual report 1999 – 2000. 27 p. 
*** Ministry of Forest Resources Inventory Branch Victoria, BC, 1999: Adjusting 

tree, volume, decay, and waste estimates in British Columbia. 9 p. 
*** New Mexico department of game and fish, 1997: Long–range plan for mule deer 

management in New Mexico.12 p. 
*** Societatea “Progresul Silvic” Bucure ti 1995: Protejarea i dezvoltarea durabil  a 

p durilor României. 399 p. 
*** University of Virginia, 1997: Deer program supply and demand. 19 p. 
*** U.S.D.A. Animal and Plant Health Inspection Service, Wildlife Service, Illinois, 

1998: Management of white tailed deer causing damage. 19 p. 
 
 Abstract 
 

The Implications of the Deer Damages to Large Forests Spaces on 
the Management of the Spruce Stands 

 
The paper presents the researches regarding the implications of the deer 

damages to large forests spaces on the sustainable management of the spruce stands. 
The main studied topics were: the amplitude of the deer damage correlated with some 
structural stand characteristics and site conditions, production and productivity of the 
deer damaged spruce stands. 

This research brought up some unknown aspects that can be considered as new 
contributions concerning scientific basis for the sustainable forest management in 
mountains ecosystems affected by biotic disturbances factors. 
 Keywords: deer damage, spruce productivity. 
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