
Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2006 

43

Aspecte ale dinamicii ecosistemelor forestiere în 
zonele afectate de doborâturi de vânt din nord-estul rii 

Anca M CIUC , Cezar TOMESCU, Gabriel D NIL  

1. Introducere

În ecosistemele forestiere, doborâturile de vânt sunt perturb ri naturale 
ubicue, inerente i inevitabile; ele pot afecta toate nivelurile de organizare a 
materiei (individual, popula ional i biocenotic), concomitent sau nu.  

Interven ia antropic  la scar  zonal  sau global  poate s  amplifice efectul 
acestor perturb ri naturale inevitabile; astfel, se pot men iona la nivel zonal crearea 
monoculturilor, înr inarea, neaplicarea lucr rilor de îngrijire i conducere, 
lucr rile de exploatare care creeaz  noi liziere, iar la nivel global poluarea care 
prin schimb rile poten iale de clim  poate determina cre terea frecven ei de 
producere a fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, secete, inunda ii etc.). 
Oamenii exploateaz  economic ecosistemele ob inând profituri pe care le doresc 
continue i uniform repartizate în timp; de aceea, sau urm rind s  protejeze 
a ez rile omene ti ei au încercat dintotdeauna s  elimine perturb rile (nu numai 
cele cauzate de doborâturile de vânt dar i de incendii, alunec ri de teren, viituri 
etc.) sau s  lungeasc  cât mai mult intervalul dintre ele. Îns , de cele mai multe ori, 
aceste încerc ri au avut ca rezultat cre terea magnitudinii i gravit ii acestor 
perturb ri.  

Ca urmare, managementul ecosistemelor naturale trebuie s  includ  aceste 
fenomene naturale inevitabile în loc s  încerce s  le suprime sau s  le ignore. De 
altfel managementul ecosistemelor poate fi definit în mod larg ca fiind 
managementul perturb rilor i a succesiunilor naturale i antropice. În acest scop 
este necesar  o profund  cunoa tere a schimb rilor declan ate de perturb ri în 
structura i func ionarea ecosistemelor. O deosebit  importan  o are de asemenea 
în elegerea deosebirilor i asem n rilor dintre perturb rile naturale i cele 
antropice (cum ar fi de exemplu cele între t ierile rase i doborâturile de vânt).  

Impactul perturb rilor cauzate de vânt asupra ecosistemelor forestiere este 
multiplu i complex. Ele afecteaz  major structura i func ionarea ecosistemelor; 
noile biocenoze care se formeaz  au o compozi ie i o structur  diferite de cele ale 
stadiului succesional anterior.  

Perturb rile au constituit for e motrice ale evolu iei determinând adapt ri ale 
comunit ilor vegetale pe care le-au afectat. Aceste adapt ri s-au realizat prin dou  
mecanisme majore: al complementarit ii i al redundan ei.  

Complementaritatea const  în faptul c , dup  o perturbare, unele specii se 
extind sau invadeaz  spa iul liber, folosind noile resurse de mediu disponibile în 
timp ce altele se restrâng, nemaiavând condi ii optime. În cazul mecanismului 
redundan ei, când speciile dominante sunt primele afectate de perturbare, alte 
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specii secundare pot s  se extind , specii care au acelea i caracteristici func ionale 
în biocenoz  ca cele dominante anterior. Acest fapt contribuie la rezilien a 
biocenozelor. Speciile dominante i secundare sunt similare în ce prive te rolul lor 
func ional în ecosistem dar difer  prin exigen ele i toleran ele lor fa  de factorii 
abiotici, manifestând prin urmare capacitate diferit  de a r spunde la perturb ri. 
Speciile dominante i secundare î i modific  abunden a la modificarea condi iilor 
abiotice, men inând totu i stabilitatea func ional  a ecosistemului.  
 

2. Metoda de cercetare 
 
În vederea realiz rii cercet rilor s-a utilizat metoda transectelor. În zonele 

afectate de doborâturile de vânt i în cele cu arborii r ma i pe picior s-au amplasat 
suprafe e de prob  p trate cu latura de 2 m, la distan e aproximativ egale de-a 
lungul a dou  transecte perpendiculare; în fiecare dintre ele s-au identificat i s-au 
înregistrat cu denumirile tiin ifice speciile arborescente i arbustive. Pentru 
fiecare specie identificat  s-a determinat num rul de indivizi. Suprafe ele de prob  
au fost amplasate în ase unit i amenajistice care au fost par ial afectate de 
doborâturi de vânt în vederea realiz rii unei compara ii între vegeta ia zonei 
afectate de doborâtur  i a arboretului r mas în picioare. Au fost luate în studiu 
dou  molidi uri, unul natural i unul artificial creat în zona amestecurilor de 
r inoase cu fag i patru amestecuri, trei de r inoase cu fag i unul de r inoase. 
Caracteristicile arboretelor i cele sta ionale sunt prezentate în tabelul1. 
 

Tabelul 1 Localizarea cercet rilor i caracteristicile arboretelor 
Table 1 Research location and stand characteristics 

Localizare Forma ia 
forestier  

Supr 
(ha) 

Vâr 
sta 
(ani) 

TS Sol TP Ex
p. 

Pa
n 
ta 

Alt. 
(m) 

Tom
natec 

UP I, 
37B 

Molidi  5,2 80 3334 3301 1114 NV 28o 850 

UP 
IV, 
138A 

Amestec 
RaFa 16,6 140 3333 3301 1211 N 16o 620-

760  

M
lin

i 

UP 
IV, 
140A 

Amestec 
Ra 42 140 3333 3301 1211 NV 26o 690  

UP 
III, 
4B 

Amestec 
RaFa 60,9 150 3333 3301 2211 NV 7o 420-

540  

UP 
VI, 
54 A 

Molidi  
4,0 70 3333 3301 4111 SV 16o 600  

R
â

ca
 

UP 
VI, 
58B 

Amestec 
RaFa 15,6 120 3333 3301 2211 SV 30o 730-

850  
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Doborâturile de vânt au afectat arboretele din OS. RÂ CA UP.VI, 58b în 2004, 
O.S. Tomnatec UP. I, 37B, O.S. M lini UP. IV, 138A, 140A, OS. Râ ca UP. VI, 
54A în 2002, iar din OS. Râ ca, UP.III, 4B în 1999. Pe baza datelor culese de pe 
teren s-a analizat compozi ia i structura vegeta iei lemnoase a comunit ilor 
formate dup  producerea doborâturilor de vânt  
 

3. Rezultate i discu ii 
 

În cele dou  molidi uri afectate de doborâturi de vânt luate în studiu, 
dinamica vegeta iei lemnoase este foarte diferit  în primul rând datorit  condi iilor 
ecologice i de vegeta ie foarte diferite existente înaintea producerii perturb rii. 
Cele dou  arborete au fost ambele molidi uri, dar cel din u.a. 54A, O.S Râ ca a 
fost un molidi  artificial, instalat prin plantare în zona amestecurilor naturale de 
r inoase cu fag. De asemenea evolu ia vegeta iei a fost fundamental influen at  i 
de caracterul perturb rii. Molidi ul natural a fost afectat de o doborâtur  în mas  
pe trei sferturi din suprafa , pe când în molidi ul artificial perturbarea a fost 
progresiv ; mai mul i ani la rând, succesiv, arbori izola i sau grupe de arbori au 
fost doborâ i pân  când, în 2002 marea majoritate a arborilor r ma i au fost rup i 
sau dezr d cina i. Ca urmare a caracterului perturb rii factorii ecologici s-au 
modificat i ei progresiv, favorizând instalarea unei bogate vegeta ii erbacee dar i 
a semin i ului diferitelor specii naturale existente în arboretele vecine. 
Regenerarea acestui arboret este în întregime natural , nu s-a intervenit deloc cu 
planta ii. Astfel, se observ  în mod clar revenirea la vegeta ia natural , dintre 
speciile arborescente paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.,) având o 
propor ie de 26% în comunitatea vegetal  nou format , carpenul (Carpinus betulus 
L.) de 22%, molidul (Picea abies L.) de 16%, fagul (Fagus sylvatica L.) de 15%, 
frasinul (Fraxinus excelsior L.) de 8%, bradul (Abies alba Mill.) de 4%, salcia 
c preasc  (Salix caprea L.) de 3%, scoru ul (Sorbus aucuparia L.) de 2%, al turi 
de care se mai g sesc mesteac n (Betula pendula Roth.), plop tremur tor (Populus 
tremula L.), paltin de câmp (Acer platanoides L.), ulm de munte (Ulmus glabra 
Huds.). 

Se poate observa cu u urin  diversitatea speciilor instalate, mai ales a celor 
secundare i diseminate precum i preponderen a unei specii cu poten ial economic 
deosebit, paltinul de munte. Densitatea speciilor (num rul de indivizi la hectar) 
variaz  mult: de la 30 000 de indivizi la hectar la paltinul de munte la 125 de 
indivizi la hectar la ulm, paltin de câmp mesteac n i plop tremur tor. Doar 
densitatea nu ofer  îns  suficiente informa ii cu privire la structura prezent  i 
dinamica viitoare a comunit ii edificate de speciile lemnoase; o imagine mai 
complet  i mai sugestiv  se ob ine analizând distribu ia speciilor pe categorii de 
în l ime (tabelul 2). Se constat  c  paltinul de munte ajunge pân  la în l imi de 
350 cm având o densitate mai mare în prima categorie de în l imi i în cea de 151-
200 cm. De i 77% dintre indivizi se afl  în prima categorie de în l imi (cea mai 
vulnerabil  la concuren a interspecific  cu plantele ierboase dar i cu cele 
arbustive i lemnoase), celelalte categorii de în l imi sunt i ele bine reprezentate, 
ceea ce asigur  un poten ial important pentru viitor fitocenozei în discu ie. 
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Concuren a interspecific  este îns  în plin  desf urare i de câ tig torii acesteia 
va depinde compozi ia real  viitoare a arboretului. 
 

Tabelul 2 Distribu ia pe categorii de în l ime a indivizilor speciilor lemnoase 
arborescente i arbustive din u.a. 54A 
Table 2 Species height distribution in u.a. 54A 

Categorii de în l imi (cm) Spe 
cia < 50 51-

100 
101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
350 

351-
400 

401-
450 

451-
500 

RUI 7125 9000 4500 0 0 0 0 0 0 0 

RUH 1162
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAM 1375 625 625 1250 375 250 625 0 0 0 
CA 1750 250 375 1000 750 125 125 125 125 0 
SBN 0 500 1625 1125 0 0 0 0 0 0 
MO 1750 750 0 500 0 0 0 0 0 0 
FA 125 125 1000 500 375 0 250 375 0 0 
COA 0 250 750 250 250 0 0 0 250 0 
FR 250 125 125 375 250 0 125 0 250 0 
CRM 125 125 375 375 0 125 0 0 0 125 
BR 625 250 0 0 0 0 0 0 0 0 
ROC 0 125 500 0 0 0 0 0 0 0 
SAC 0 125 125 125 0 0 0 125 0 0 
PLT 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 
SBC 0 125 0 125 0 0 0 0 0 0 
ME 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 
PAC 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 
ULG 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0
RUI – zmeur, Rubus idaeus L. CRM – p ducel, Crataegus monogyna Jacq. 
RUH – mur, Rubus hirtus Horn. BR – brad, Abies alba Mill. 
PAM – paltin de munte, Acer 
pseudoplatanus L. 

ROC – m ce , Rosa canina L. 

CA – carpen, Carpinus betulus L. SAC – salcie c preasc , Salix caprea L. 
SBN – soc, Sambucus nigra L. PLT – plop tremur tor, Populus tremula L. 
MO – molid, Picea abies L. SBC – scoru , Sorbus aucuparia L. 
FA – fag, Fagus sylvatica L. ME – mesteac n, Betula pendula Roth. 
COA – alun, Corylus avellana L. PAC - paltin de câmp, Acer platanoides L. 
FR – frasin, Fraxinus excelsior L. ULG – ulm, Ulmus glabra Huds. 

 
Se remarc  faptul c  principala specie redutabil  în concuren a interspecific  

este carpenul, reprezentat în toate categoriile de în l ime pân  la 450 cm, cu 
densit i mai mari în categoriile 151-200 cm i 201-250 cm; în acelea i categorii 
de în l ime densitate ridicat  au i diferite specii de arbu ti: socul negru, al turi de 
alun i m ce . În categoria de în l ime 51-100 cm intervine i p ducelul. Pân  la 
150 cm o important  capacitate competitiv  are i zmeurul, iar pân  la 50 cm 
murul. Speciile pioniere cum sunt plopul tremur tor, salcia c preasc  i 
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mesteac nul, concurentele „clasice” nu pun probleme, având toate densit i 
sc zute de i sunt reprezentate în aproape toate categoriile de în l ime. Judecând 
dup  densitate, cele mai bine situate pentru a face fa  concuren ei tuturor acestor 
specii men ionate, la toate categoriile de în l imi, o au fagul i paltinul de munte, 
urmate de molid. Bradul, are cele mai sc zute densit i dintre speciile principale, 
fiind reprezentat doar în primele dou  categorii de în l ime, dar are i o capacitate 
ridicat  de a rezista timp îndelungat sub coronamentul altor specii. Existen a, dar 
mai ales propor ia lui în viitorul arboret depinde de aplicarea lucr rilor de îngrijire 
i conducere. În figurile 1 i 2 au fost reprezentate pentru descongestionare i o 

mai u oar  analiz  doar speciile lemnoase arborescente, spre deosebire de tabelul 3 
unde sunt trecute i speciile lemnoase arbustive. 

Situa ia este diferit  în molidi ul natural din u.a. 37B, O.S. Tomnatic care a 
fost afectat în acela i an 2002 de o doborâtur  în mas , astfel încât schimbarea 
condi iilor abiotice a fost brusc  iar valorile factorilor ecologici au înregistrat 
varia ii importante. De altfel, aici în general condi iile abiotice sunt mai 
nefavorabile fa  de zona amestecurilor de r inoase cu fag: altitudinea este mai 
ridicat  i panta mai accentuat . Ca urmare i reac ia vegeta iei a fost adecvat  
acestor condi ii, instalarea speciilor f cându-se mai greu, rezultând o comunitate 
vegetal  alc tuit  din mai pu ine specii reprezentate prin mai pu ini indivizi. 
Implicit i speciile lemnoase instalate au fost mai pu in numeroase; ponderea 
maxim  o are molidul cu 45% i cea mai mic  plopul tremur tor cu 2%. Dintre 
speciile arbustive care ar putea crea probleme în concuren a interspecific  sunt 
doar zmeurul i murul, celelalte specii, atât arbustive cât i arborescente neavând 
densit i suficient de mari (tabelul 3). 
 

Tabelul 3 Distribu ia pe categorii de în l ime a speciilor lemnoase arborescente 
i arbustive din u.a. 37B 

Table 3 Species height distribution in u.a. 37B 
categoria de în l ime (cm) Specia < 50  50-100 101-150 151-200 201-250 251-300 

MO 1500 750 0 0 0 0 
ME 1250 0 0 0 0 0 
RUH 1625 0 0 0 0 0 
RUI 4000 1875 0 0 0 0 
SAC 1125 125 0 0 0 0 
SBN 750 0 0 0 0 0 
SBC 375 0 0 0 0 0 
COA 125 0 0 0 0 0 
PLT 125 0 0 0 0 0 
RIU 125 0 0 0 0 0
MO – molid, Picea abies L. SBN – soc, Sambucus nigra L. 
ME – mesteac n, Betula pendula Roth. SBC – scoru , Sorbus aucuparia L. 
RUH – mur, Rubus hirtus Horn. COA – alun, Corylus avellana L. 
RUI – zmeur, Rubus idaeus L. PLT – plop tremur tor, Populus tremula L. 
SAC – salcie c preasc , Salix caprea L. RIU – agri , Ribes uva-crispa L. 
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 De altfel toate speciile, inclusiv molidul, nu au densit i mari i doar molidul 
i salcia c preasc  sunt reprezentate (dar slab) i în categorii de în l ime mai mari 

de 50 cm; astfel, principala problem  în aceste condi ii este densitatea sc zut  i 
nu concuren a interspecific . La dificult ile de regenerare contribuie i faptul c  
molidi ul doborât avea 80 de ani i sub arboret semin i ul era cvasinexistent. 

De i în cele dou  molidi uri a trecut acela i interval de timp de la interven ia 
perturb rii naturale, datorit  caracterului perturb rii i condi iilor ecologice mai 
nefavorabile în cazul molidi ului natural, diferen ele între cele dou  comunit i 
vegetale sunt majore: cea de pe locul fostului molidi  artificial este o comunitate 
vegetal  bogat , divers  structural, cu o stare de vegeta ie foarte activ  atât în ce 
prive te speciile lemnoase cât i cele ierboase, pe când în locul molidi ului natural 
de la altitudini mai ridicate speciile vegetale întâmpin  dificult i în ocuparea 
spa iului disponibil i refacerea fitocenozei. 

În celelalte patru arborete studiate, trei amestecuri de r inoase cu fag i un 
amestec de r inoase, dinamica vegeta iei lemnoase prezint  viteze i intensit i 
diferite tot ca urmare a perioadei de timp mai lung  sau mai scurt  scurs  de la 
producerea perturb rii, ca urmare a caracteristicilor perturb rii precum i a 
condi iilor ini iale existente înainte de producerea acestor perturb ri. 

Astfel, cel mai recent afectat de doborâturi (în 2004) a fost arboretul din u.a. 
58B, O.S. Râ ca, un amestec de brad cu fag cu compozi ia 8Br2Fa. Ca urmare în 
acesta exist  brad în propor ie de 48%, care fusese instalat sub p dure înainte de 
doborâtur , fag în propor ie de 29%, carpen 19%, molid 2% i paltin de munte 1%. 
S-a instalat i salcie c preasc  dar în propor ie foarte sc zut , de 0,4%. Densitatea 
este satisf c toare la brad (tabelul 4), dar este de remarcat c  to i puie ii de brad se 
încadreaz  în prima categorie de în l ime în care selec ia natural  este cea mai 
intens  astfel încât numero i puie i vor avea o existen  efemer , nemaiajungând 
s  fac  parte din viitoarea fitocenoz . Fagul i carpenul sunt mai bine reprezenta i 
în clasele de în l ime de la 51 cm la 150 cm.  
 

Tabelul 4 Distribu ia pe categorii de în l ime a indivizilor speciilor lemnoase 
arborescente i arbustive din u.a. 58B 
Table 4 Species height distribution in u.a. 58B 

Categoria de în l ime (cm) Specia < 50  50-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 
BR 35000 0 0 0 0 0 0 
RUH 27250 0 0 0 0 0 0 
FA 17750 750 250 750 250 0 1250 
CA 7000 2000 500 2750 750 0 500 
RUI 6125 625 0 0 0 0 0 
MO 750 500 0 0 0 0 0 
PAM 750 0 0 0 0 0 0 
SAC 500 0 0 0 0 0 0 
SBC 0 250 0 0 0 0 0 
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RUI – zmeur, Rubus idaeus L. MO – molid, Picea abies L. 
RUH – mur, Rubus hirtus Horn. BR – brad, Abies alba Mill. 
PAM – paltin de munte, Acer pseudoplatanus L. FA – fag, Fagus sylvatica L. 
CA – carpen, Carpinus betulus L. SAC – s. c preasc , Salix caprea L. 

SBC – scoru , Sorbus aucuparia L. 
 

Dintre speciile de viitor doar fagul este satisf c tor reprezentat ca densitate i 
distribu ie pe categorii de în l ime. Nu acela i lucru se poate afirma despre molid 
i brad. Speciile arbustive nu sunt reprezentate decât de zmeur i mur, alte specii 

nu s-au instalat înc . 
Cum perturbarea abia a intervenit, se men in numeroase specii ierboase i 

puie ii instala i sub arboretul ini ial, speciile caracteristice spa iilor deschise abia 
începând s  se instaleze fiind în num r destul de mic i mai ales de dimensiuni 
reduse. De aceea evolu ia viitoare a vegeta iei trebuie urm rit , acordându-se o 
aten ie special  concuren ei interspecifice a speciilor de viitor cu carpenul, murul 
i zmeurul care prezint  caracter invadant. 

Într-o pozi ie intermediar  ca moment al producerii perturb rii se afl  
arboretele din u.a. 138A i u.a. 140A, O.S. M lini (un amestec de r inoase cu fag 
i un amestec de r inoase) De i apropiate ca localizare spa ial  i moment al 

producerii doborâturii, evolu ia vegeta iei lemnoase în cele dou  unit i 
amenajistice este foarte diferit . În u.a. 138A densitatea cea mai mare o 
înregistreaz  carpenul, are reprezint  56% din totalul speciilor lemnoase 
arborescente, situându-se astfel la mare distan  de speciile principale din 
compozi ia arboretului parental: fagul are o pondere de 14%, bradul de 13%, 
molidul de 6% (figura 7); al turi de acestea au ap rut i specii pioniere: salcia 
c preasc  5%, plopul tremur tor 2%, mesteac nul 0,4% dar i specii de foioase 
valoroase cum sunt scoru ul, paltinul de munte, paltinul de câmp, frasinul dar în 
propor ii reduse.  

De men ionat este faptul c  molidul, de i are o densitate bun  (au fost f cute 
i complet ri prin plantare) este situat în întregime în prima categorie de în l ime, 

trebuind s  fac  fa  puternicei concuren e interspecifice, mai ales celei cu 
carpenul care are i el o densitate ridicat  dar i în l imi mai mari, fiind inclus în 
categorii de în l ime pân  la 250 cm. 

În competi ia interspecific  un rol important îl joac  al turi de carpen i 
m ce ul, salcia c preasc  i plopul tremur tor, care ajung i ele în categoriile de 
în l ime pân  la 200 cm (tabelul 5). Într-o situa ie asem n toare cu molidul se afl  
i bradul cu diferen a c  de i el este re prezentat i într-o categorie de în l ime mai 

mare, 51-100 cm, densitatea lui în prima categorie de în l ime este mult mai mic  
decât a molidului. Fagul ocup  o pozi ie mai favorabil  având o densitate i o 
distribu ie pe categorii de în l ime satisf c toare. inând cont de num rul lor mic, 
foioasele valoroase trebuie promovate cu grij . În p durea r mas  în picioare au 
fost identifica i doar doi carpeni; probabil au mai existat câ iva în arboret înainte 
de doborâtur  dat  fiind existen a carpenilor cu în l imi pân  la 250 cm. 
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Tabelul 5 Distribu ia pe categorii de în l ime a indivizilor speciilor lemnoase 
arborescente i arbustive din u.a. 138A 
Table 5 Species height distribution in u.a. 138A 

 
Categoria de în l ime (cm) 

Specia 
< 50  50-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-

350 
ROC 62500 15625 0 15625 0 0 0 
MO 31250 0 0 0 0 0 0 
RUI 12250 10125 0 0 0 0 0 
CA 5875 2625 3375 7250 875 0 0 
FA 1500 2500 500 375 0 125 0 
BR 4500 0 125 0 0 0 0 
RUH 2750 0 0 0 0 0 0 
SAC 1125 500 0 125 0 0 0 
PLT 500 125 0 125 0 0 0 
PAM 125 125 250 0 0 0 0 
SBC 500 0 0 0 0 0 0 
COA 125 250 0 0 0 0 0 
FR 0 125 125 0 0 0 0 
ME 250 0 0 0 0 0 0 
PAC 125 0 0 0 0 0 0 
SBN 125 0 0 0 0 0 0 
SBR 0 0 0 125 0 0 0 

 
ROC – m ce , Rosa canina L. PLT – plop tremur tor, Populus tremula L. 
MO – molid, Picea abies L. PAM – paltin de munte, Acer 

pseudoplatanus L. 
RUI – zmeur, Rubus idaeus L. SBC – scoru , Sorbus aucuparia L. 
CA – carpen, Carpinus betulus L. COA – alun, Corylus avellana L. 
FA – fag, Fagus sylvatica L. FR – frasin, Fraxinus excelsior L. 
BR – brad, Abies alba Mill. ME – mesteac n, Betula pendula Roth. 
RUH – mur, Rubus hirtus Horn. PAC - paltin de câmp, Acer platanoides L. 
SAC – salcie c preasc , Salix caprea L. SBN – soc, Sambucus nigra L. 

SBR – soc ro u, Sambucus racemosa L. 
 

În ciuda num rului lor ini ial foarte sc zut, datorit  strategiei demografice de 
tip r a acestei specii, ea a c p tat un caracter invadant, ilustrând mecanismul 
redundan ei prin care reac ioneaz  biocenoza ecosistemului la perturbare. 
Condi iile post-perturbare au devenit favorabile carpenului i mai pu in favorabile 
r inoaselor, astfel încât acesta s-a extins puternic. 

Dup  cum am men ionat, de i spa ial amestecul de r inoase cu fag se afl  
foarte aproape de amestecul de r inoase (5Br 5Mo) din u.a. 140A, istoricul 
evolu iei acestuia din urm  a influen at hot râtor dinamica vegeta iei. Astfel, în 
noua comunitate vegetal , bradul i molidul reprezint  46% i respectiv 37% din 
totalul speciilor lemnoase, urmate de salcia c preasc  cu 7%, carpenul cu 3%, 
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plopul tremur tor cu 2%. S-au instalat i foioase valoroase, dar slab reprezentate, 
în jur de un procent sau mai pu in. Deci regenerarea natural  s-a realizat conform 
compozi iei arboretului parental cu men iunea c  de i densit ile celor dou  specii 
de r inoase sunt comparabile, molidul are o mai bun  distribu ie pe categorii de 
în l ime, atingând pân  la 350 cm, în timp ce bradul este cantonat în propor ie de 
96% în prima categorie de în l imi din care în viitor vor dispare probabil mul i 
indivizi. 

Prezen a regener rii înaintate a molidului se explic  prin aplicarea înainte de 
interven ia perturb rii a t ierilor de regenerare progresive de îns mân are i punere 
în lumin . Molidul a sc pat practic de competi ia interspecific , în schimb bradul 
trebuie s  fac  fa  molidului, dar i zmeurului, s lciei c pre ti, alunului, 
carpenului i plopului tremur tor (tabelul 6). 
 

Tabelul 6  Distribu ia pe categorii de în l ime a indivizilor speciilor lemnoase 
arborescente i arbustive din u.a. 140A 
Table 6 Species height distribution in 140 A 

Categorii de în l ime (cm) Specia < 50  50-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 
BR 16125 250 125 0 375 0 0 
MO 6625 1875 1875 1750 375 875 250 
RUI 2375 500 0 0 0 0 0 
SAC 1500 875 0 0 0 0 0 
COA 750 375 125 125 0 0 0 
CA 1000 0 0 125 0 0 0 
PLT 250 250 125 0 0 0 0 
PAM 500 0 0 0 0 0 0 
RUH 500 0 0 0 0 0 0 
FA 125 0 250 0 0 0 0 
ME 250 125 0 0 0 0 0 
ROC 125 250 0 0 0 0 0 
CRM 250 125 0 0 0 0 0 
SBC 125 125 0 0 0 0 0 
VIO 125 125 0 0 0 0 0 
FR 125 0 0 0 0 0 0 

 
BR – brad, Abies alba Mill. RUH – mur, Rubus hirtus Horn. 
MO – molid, Picea abies L. FA – fag, Fagus sylvatica L. 
RUI – zmeur, Rubus idaeus L. ME – mesteac n, Betula pendula Roth. 
SAC – salcie c preasc , Salix caprea L. ROC – m ce , Rosa canina L. 

COA – alun, Corylus avellana L. CRM – p ducel, Crataegus monogyna 
Jacq. 

CA – carpen, Carpinus betulus L. SBC – scoru , Sorbus aucuparia L. 
PLT – plop tremur tor, Populus tremula L. VIO – c lin, Viburnum opulus, L. 
PAM – paltin de munte, Acer 
pseudoplatanus L. FR – frasin, Fraxinus excelsior L. 
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Fagul este foarte slab reprezentat, la fel ca i carpenul care are o mai mare 
densitate în prima categorie de în l imi. Dezvoltarea exemplarelor de paltin de 
munte i frasin de i acestea se g sesc în num r mic, trebuie stimulat . 

Amestecul de r inoase cu fag (4Fa 4Br 2Ca) afectat primul de doborâturi de 
vânt, în 1999 este arboretul din u.a. 4B, O.S. Râ ca. În plus, acest arboret fusese 
parcurs cu t ieri progresive de îns mân are i punere în lumin  astfel încât avea o 
consisten  sc zut  i semin i  instalat în momentul în care a fost afectat de 
perturbarea natural . În prezent, în comunitatea vegetal  este preponderent 
carpenul care are atinge o propor ie de 59%, urmat de fag cu 24%, paltin de munte 
cu 5%, bradul având doar 1%. Sunt instalate i specii pioniere, plopul tremur tor 
(5%), salcia c preasc  (3%) i mesteac nul (2%) de i în propor ii reduse, precum 
i alte specii de foioase valoroase înafar  de paltinul de munte, cum sunt  paltinul 

de câmp (2%), frasinul, cire ul i ulmul (sub un procent). Carpenul este cel mai 
bine reprezentat i pe categorii de în l ime, ajungând pân  la 450-500 cm. 

Fagul este i el bine reprezentat de i nu atinge în l imi la fel de mari ca ale 
carpenului. Dintre foioasele valoroase, o bun  regenerare natural  înregistreaz  
atât paltinul de munte cât i frasinul. De i arboretul ini ial a avut în componen  
40% brad, în noua fitocenoz  el este slab reprezentat, 95% dintre indivizi având 
în l imea mai mic  de 50 cm, cu mult sub dimensiunile atinse de carpen i fag. 
Salcia c preasc  i plopul tremur tor nu prezint  un pericol pentru speciile 
lemnoase de viitor, iar speciile arbustive sunt cvasiinexistente (tabelul 7). 
 

Tabelul 7 Distribu ia pe categorii de în l ime a indivizilor speciilor lemnoase 
arborescente i arbustive din u.a. 4B 
Table 7 Species height distribution n u.a 4B 

Categorii de în l ime (cm) 
Specia < 50  50-

100 
101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
350 

351-
400 

401-
450 

451-
500 

CA 7875 2125 3500 3000 1750 625 3125 0 250 750 
FA 2125 1000 2000 1500 750 750 125 0 0 0 
RUI 1875 2125 500 0 0 0 0 0 0 0 
RUH 4250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FR 2125 625 625 375 0 0 0 0 0 0 
PAM 2875 250 125 125 0 0 0 0 0 0 
BR 2500 125 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAC 750 375 125 0 125 0 0 0 0 0 
SAC 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 
ROC 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 
PLT 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ULG 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 
CA – carpen, Carpinus betulus L. BR – brad, Abies alba Mill. 
FA – fag, Fagus sylvatica L. PAC - paltin de câmp, Acer platanoides L. 
RUI – zmeur, Rubus idaeus L. SAC – salcie c preasc , Salix caprea L. 
RUH – mur, Rubus hirtus Horn. ROC – m ce , Rosa canina L. 
FR – frasin, Fraxinus excelsior L. PLT – plop tremur tor, Populus tremula  
PAM – p. de munte, Acer pseudoplatanus ULG – ulm, Ulmus glabra Huds. 
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i în aceast  comunitate vegetal  carpenul trebuie supravegheat cu aten ie 
pentru a nu elimina unele specii de foioase valoroase  care ar cre te calitatea 
viitorului arboret. De remarcat este i faptul c  pe suprafa a unit ii amenajistice 
afectate de doborâtur  pâlcuri dese de arbori tineri, cu suprafe e relativ mari sunt 
desp r ite de foste  c i de colectare sau zone neregenerate n p dite de vegeta ia 
ierboas , unde nu s-a intervenit cu planta ii. 
 

4. Concluzii 
 

În urma studiului realizat în diferite ecosisteme forestiere afectate de 
doborâturi de vânt s-au putut analiza unele aspecte ale modului în care acestea 
reac ioneaz  dup  o perturbare major  care intervine în structura i func ionarea 
lor. Modul de reac ie este diferit de la caz la caz fiind influen at de mai mul i 
factori: caracteristicile perturb rilor, momentul în timp când s-au produs acestea, 
caracteristicile ecologice ale biotopului, structura biocenozelor înainte de 
interven ia doborâturii precum i interven ia antropic  concretizat  în anumite 
m suri silviculturale (planta ii cu molid în zona amestecurilor, t ieri progresive de 
regenerare).  

Se poate aprecia c  în cazul concret al arboretelor luate în studiu, interven ia 
doborâturilor a reprezentat o perturbare major  în structura i func ionarea 
ecosistemelor, dar f r  urm ri catastrofale sau pagube semnificative. Stabilitatea, 
func ionarea i productivitatea ecosistemelor s-a men inut în cinci din cele ase 
cazuri studiate i anume în amestecurile din u.a. 58B, 4B din O.S. Râ ca, în  u.a. 
138A i 140A din O.S. M lini  precum i în fostul molidi  artificial din u.a. 54A 
O.S. Râ ca. În cazul molidi ului natural din u.a. 37B O.S. Tomnatic reac ia 
ecosistemului este mult mai lent  i refacerea fitocenozei îngreunat  de stadiul 
anterior al biocenozei, de condi iile climatice, edafice i de microrelief 
nefavorabile; aici specia principal  nu a reu it s  reocupe spa iul liber creat de 
doborâtur  i unde fitocenoza nu s-a reorganizat înc , petice de sol r mânând 
lipsite de orice vegeta ie, supuse scurgerii pluviale i eroziunii, fenomen accentuat 
i de pant . În aceast  situa ie este posibil  o succesiune regresiv  dac  nu se 

intervine antropic. Cum au trecut doar trei ani de la producerea perturb rii 
dinamica vegeta iei trebuie urm rit  în continuare pentru a putea face aprecieri mai 
exacte. 

În celelalte cinci cazuri, mecanismul de reac ie a fitocenozei a fost diferit: în 
u.a. 4B i 138A pentru speciile lemnoase mecanismul a fost cel al redundan ei, iar 
pentru cele ierboase al complementarit ii. Astfel, carpenul, specie secundar  a 
preluat temporar dup  perturbare rolul func ional al speciilor principale fag, brad, 
molid, devenind invadant. În u.a. 58B, 54A, 140A, atât pentru speciile lemnoase 
cât i pentru cele ierboase mecanismul de reac ie a biocenozelor a fost cel al 
complementarit ii, extinzându-se speciile care folosesc noile resurse ale mediului 
în timp ce altele se restrâng, nemaiavând condi ii optime. 

În u.a. 54A, 138A i 4B este necesar  aplicarea lucr rilor de îngrijire i 
conducere dac  se dore te reorientarea i mai ales schimbarea vitezei succesiunii 
vegetale naturale. În u.a. 138 A i 4B principalul competitor al speciilor lemnoase 
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de viitor este carpenul iar în u.a. 54A speciile ierboase foarte înalte i arbu tii 
(alun, soc, p ducel i m ce ). În u.a. 140A se pune mai pregnant problema 
propor iei celor dou  specii de r inoase în cadrul amestecului decât cea a 
concuren ei cu celelalte specii, iar în u.a. 58B modificarea vegeta iei abia a 
început, arboretul fiind cel mai recent afectat de doborâtura de vânt.  

Fiecare comunitate vegetal  din cele ase are o evolu ie diferit  i interven ia 
în competi ia interspecific  trebuie condus  cu aten ie, fine e i acurate e pentru 
ob inerea acelor fitocenoze care s  corespund  cât mai bine func iilor stabilite 
ecosistemelor forestiere respective. 
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Abstract 
 
Aspects regarding the forest ecosystem dynamics in windthrow 
affected areas from North-Eastern Romania 
 
The vegetation dynamics in six different stands affected by windthrow in 

various moments in time, is analyzed. The early ecosystem dynamics is influenced 
by several factors like the disturbace characteristics, the moment when the 
windthrow have had place, the abiotic conditions, the stand structure before the 
disturbance impact. Five from the six stands have conserved their stability, 
functions and productivity, even if their structure was modified.  

Keywords: forest ecosystem dynamics, windthrow 
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