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Silvicultură II (Silvotehnică)- suport de curs pentru învățământ la distanță

Introducere
Cursul de faţă îşi propune asigurarea competenţei şi capacităţii de expertiză a
absolvenţilor formei de învăţământ la distanţă (ID) în domeniile cunoaşterii, îngrijirii şi
regenerării pădurii, ca ecosistem furnizor de produse şi servicii.
Disciplina Silvicultură este tradiţional structurată în două părți: Silvobiologia
(Silvicultura I) şi Silvotehnica (Silvicultura 2):


Silvobiologia are ca obiectiv studiul ecosistemului pădure, respectiv identificarea
elementelor constitutive, caracterizarea structurală și calitativă a arboretelor, identificarea
relaţiilor dintre factorii ecologici şi pădure şi caracterizarea proceselor de nivel
ecosistemic (regenerare, creştere şi dezvoltare, etc).



Silvotehnica introduce fundamentele teoretice şi aplicative ale metodelor tehnice pentru
gestionarea pădurilor, în raport de funcțiile atribuite arboretelor și de caracteristicile
staționale și de vegetație specifice fiecărui arboret în parte.

Silvicultura are prin definiţie o importantă parte praxiologică care poate fi prezentată
doar prin contactul direct cu obiectul ei de activitate, pădurea. În consecinţă “Silvicultura
teoretică” este introdusă conform standardelor de redactare în tehnologie ID. Această parte
teoretică este susţinută printr-un număr relevant de activităţi asistate, care se desfăşoară inclusiv
prin ieșiri pe teren în arborete relevante din zonă.
Cursul de faţă se constituie aşadar într-un un răspuns la noile cerinţe de ordin didactic ale
învăţământului superior silvic. El are un caracter de noutate în special sub aspectul modalităţiilor
de prezentare şi de redactare folosite. Cursul de față sintetizează informația relevantă din
manualele clasice din silvicultura românească, cea franceză şi cea elveţiană, precum şi din
normele tehnice de specialitate.
Obiectivele cursului de Silvicultură II
Obiectivele cursului de Silvicultură II - Silvotehnică constau în deprinderea cunoştinţelor
şi a competenţelor necesare aplicării măsurilor tehnice de gestionare a arboretelor, corespunzător
structurii acestora și funcțiilor stabilite, în contextul cadrului legislativ specific condiţiilor
României. Parcurgerea etapizată a unităților de învățare, asigură studenților informația necesară
pentru următoarele obiective:


Diferențierea sistemelor silvotehnice și a principalelor elemente de caracterizare a
acestora;



Identificarea, proiectarea, execuţia şi controlul lucrărilor de îngrijire şi conducere a
arboretelor, în diferitele stadii de dezvoltare a acestora;



Alegerea și aplicarea tehnicilor de regenerare a arboretelor, corespunzător cerințelor
ecologice ale speciilor componente și funcțiilor atribuite;



Identificarea cerințelor silvotehnice specifice necesar a fi aplicate pentru respectarea
cerințelor de conservare a biodiversităţii în arii protejate, respectiv a cerințelor ce se
regăsesc în standardele de certificare a managementului forestier.
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Competenţe generale conferite de parcurgerea cursului
Competenţele generale sunt de natură praxiologică și vor permite cursanților:




să cunoască măsurile tehnice de cultură propriu-zisă a pădurilor, adică de întemeiere a
lor pe cale naturală şi artificială,
să analizeze și aplice lucrările de îngrijire, conducere şi ameliorare a arboretelor în
timpul dezvoltării lor,
să promoveze tehnologiile de recoltare a lemnului şi a celorlalte materii prime produse în
scopul maximizării funcţiilor protective şi productive atribuite arboretelor.

Structura cursului
Cursul este structurat în 11 unități de învățare (UI). Fiecare UI necesită 2-3 ore pentru
parcurgerea completă a materialului și completarea testelor de evaluare.
Pentru ușurința identificării elementelor specifice fiecărei UI, cursul folosește
pictograme specifice, conform tabelului de mai jos:

Introducere

Obiectivele UI

Durata medie de studiu individual

Conţinutul UI

Definiţii

Exemple

Test de autoevaluare

Miniglosar

Bibliografie

Să reținem esențialul

Rezumat

Evaluare

Cerinţe preliminare
Cursul de Silvicultură II necesită o serie de cunoștințe fundamentale deprinse de la
disciplinele conexe, cum ar fi: caracteristicile descriptive și ecologice ale speciilor forestiere
(Dendrologie), componentele ecosistemului forestier și relațiile cu factorii ecologici (Ecologiemeteorologie și Silvobiologie), favorabilitatea caracterisiticilor pedologice și staționale în
creșterea și dezvoltarea arboretelor (Pedologie și Stațiuni forestiere) respectiv metodele de
determinare a caracterisiticilor biometrice pentru arbori și arborete (Dendrometrie). Disciplina
Silvicultură II se află în interconexiune directă cu metodele de regenerare artificială a pădurilor
(Împăduriri), cu planificarea amenajistică a lucrărilor (Amenajarea pădurilor) și cu tehnicile de
exploatare a arborilor (Exploatarea pădurilor).
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Evaluare
Nota finală se compune din:
1. nota obţinută în urma evaluării finale la examenul pregătit având ca bază materialul
actual de studiu sau orice alte resurse bibliografice propuse la finalul manualului:
Pondere la nota finală – 60%
2. nota obţinută pentru verificările pe parcurs; aceste verificări urmăresc evaluarea
cunoştinţelor predate la activităţile asistate: Pondere la nota finală – 40%
Evaluarea cunoștințelor teoretice se va realiza prin aplicarea unui test scris strucurat astfel:


Definirea unor concepte silvotehnice de bază – 6 definiții cerute, minim 4 necesar a fi
definite corespunzător;



Detalierea unui subiect teoretic corespunzător lucrărilor de îngrijire și conducere a
arboretelor;



Detalierea unui subiect teoretic corespunzător tehnicilor de regenerare a arboretelor și a
metodelor specifice de conservare.

Evaluarea cunoștințelor privind activitățile asistate se va realiza folosind un caz practic
de descriere a condițiilor staționale și de vegetație a unui arboret, pentru care cursantul va trebui
să identifice și să argumenteze:


Tipul, numărul şi periodicitatea lucrările de îngrijire şi conducere a acestuia pîna la
exploatabilitate;



Tratamentele posibile a fi executate în arboretul respectiv și descrierea modului specific
de intervenție preconizat.

Standarde minime pentru nota 5:


Definirea și cunoașterea modului de aplicare al operațiunilor culturale;



Definirea și cunoașterea modului de aplicare a tratamentelor.

Standarde minime pentru nota 10:


Explicarea modului de modificare a parametrilor ecologici și structurali ai arboretelor
prin aplicarea lucrărilor de îngrijire;



Explicarea intensivității tratamentelor.



Identificarea metodelor silvotehnice specifice necesar a fi aplicate în arii protejate.
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1.1.

Introducere
Cursul introductiv are rolul de a familiariza cursanții cu obiectul de activitate al

silvotehnicii, diferențiind și definind componentele unui sistem de lucrări silvotehnice.
Sistemele silvotehnice aplicabile în condițiile pădurilor din România sunt prezentate în raport
de:
 Regim, definit prin modalitatea de regenerare aplicată arboretelor (codru, crâng, crâng
compus);
 Diferențele în structura arboretelor, rezultată ca urmare a aplicării măsurilor de
gospodărire (codru regulat și codru grădinărit).
Stabilirea sistemului silvotehnic folosit petru gestionarea unui arboret este un proces de
decizie esențial, alegerea fiind determinată atât de condițiile staționale și de vegetație cât și de
funcțiile atribuite arboretului respectiv.

1.2.

Obiectivele și competențele unității de învățare
Prin parcurgerea acestei unități de învățare, cursanții se vor familiariza cu concepte

specifice de bază în silvicultură, pentru definirea și înțelegerea elementelor de caracterizare
structural funcțională asistemelor silvotehnice de: codru regulat, codru grădinărit, crâng și crâng
compus.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 1 are un număr de 15
pagini.
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1.3.

Silvicultura, sistem silvotehnic, regim silvotehnic
Conform FAO1 – Silvicultura este definită ca fiind arta şi ştiinţa de:



a controla şi stabili creşterea, compoziţia, starea de sănătate şi calitatea pădurilor şi a
altor terenuri cu vegetaţie forestieră



în scopul atingerii valorilor şi nevoilor impuse de proprietar şi societate pe o bază
durabilă
Ca urmare, ca ştiinţă şi activitate practică, silvicultura se ocupă de pădurea cultivată,

constituită din arborete a căror dezvoltare și regenerare este influențată de intervenții antropice
menite să răspundă țelurilor de gospodărire stabilite pentru arboretul respectiv.
Silvotehnica defineşte modul de fundamentare și prezentare a tehnicilor şi tehnologiilor
care se aplică arboretelor, pădurii în tot ansamblul ei, de la întemeiere şi până la exploatarea
lemnului.
Silvotehnica presupune așadar un ansamblu de măsuri necesare pentru:


asigurarea regenerării arboretelor, folosind regenerarea naturală sau regenerarea
artificială;



îngrijirea arboretelor, prin intervenții care să asigure o stare fito-sanitară
corespunzătoare;



conducerea arboretelor către țelul dorit, prin intervenții care să regleze structura
arboretelor;



exploatarea arboretelor în concordanță cu tehnologiile de regenerare urmărite.
Un sistem silvotehnic reprezintă așadar modul specific de a gestiona relațiile dintre cele

trei componente ale sistemului: regenerare – îngrijire și conducere – exploatare.
Relația dintre modul de exploatare și tipul dorit de regenerare este caracterizată prin
tehnici specifice de regenerare, definite ca și tratamente silvotehnice.
Tehnicile specifice de dirijare antropică a proceselor de creştere şi dezvoltare din
ecosistemele forestiere poartă denumirea de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.
Sistemul silvotehnic aplicat este caracteristic noţiunii de regim silvotehnic de cultură
care cuprinde modul general în care se va realiza regenerarea pădurii cultivate și care rezultă în
următoarea clasificare:

1

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, 2004, FRA 2005 – Terms and definitions
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1. Regimul codru – bazat pe regenerare din sămânţă (aplicat în aproximativ 91% din
pădurile din România);
2. Regimul de crâng – bazat pe regenerarea vegetativă, din lăstari sau drajoni (aplicat în
aproximativ 5 % din pădurile România);
3. Regimul de crâng compus – bazat pe regenerarea mixtă, atât generativ cât și vegetativ

1.4.

Regim silvic și regim de gospodărire
Aplicarea măsurilor silvotehnice se face în contextul unui regimul silvic, adică a

sistemului de legi şi normative care reglementează regimul de gospodărire al resurselor
forestiere. Chiar dacă silvicultura europeană se bazează pe paradigma gestionării durabile a
pădurilor, implementarea acestui deziderat la nivel legislativ rezultă în variații importante
privind gradul de libertate al proprietarilor de pădure în alegerea țelurilor de gospodărire și a
măsurilor silvotehnice specifice. Acest lucru face ca țelurile de gospodărire, adică “valorile şi
nevoile impuse de proprietar şi societate” să difere semnificativ la nivel european aspect
concretizat implicit la nivelul regulilor necesar a fi urmate în aplicarea măsurilor silvotehnice.
Sistemul silvotehnic devine astfel parte integrantă și esențială a regimului de
gospodărire, adică a modului general de gestiune, amenajare şi punere în valoare a resurselor
forestiere corespunzător țelurilor de gospodărire. Regimul de gospodărire duce la constituirea
următoarelor aspecte:


transpunerea metodelor teoretice de gestionare a arboretelor în aplicare practică;



definirea unui întreg sistem de măsuri tehnice necesar gestionării arboretelor, și nu doar a
modalității de exploatare-regenerare;



promovarea în practica silvică a mijloacelor şi tehnicilor celor mai sigure, mai simple şi
mai bine adaptate realităţilor de arboret.
Raportat la definiția internațională a noțiunii de silvicultură, există variații importante

privind modul de stabilire a țelurilor de gospodărire, existând la nivel european, abordări
legisltive diferite, între:


regimuri de gestionare mai permisive (în general cazul țărilor nordice și vest europene),
care permit mai multă libertate de decizie pentru proprietarii de păduri în stabilirea
țelurilor de gospodărire și a metodelor silvotehnice folosite;



regimuri de gestionare normative (în general în cazul fostelor țări comuniste), în care
țelurile de gospodărire sunt impuse și stabilite prin norme tehnice elaborate la nivel
guvernamental.
11
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Figura 1 Relația schematică între regimul silvic, regimul de gospodărire și regimul silvotehnic

În Romania, aplicarea măsurilor silvotehnice este normată sub forma de norme tehnice
care sintetizează măsurile necesar a fi implementate în pădurile României.
Pentru disciplina silvotehnică devine esențială cunoașterea normelor tehnice:


norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor (NT 2)



norme tehnice de alegere și de aplicare a tratamentelor (NT 3)



norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor (NT 7).

Aplicarea unui regim silvotehnic de cultură (de codru, crâng sau crâng compus) este
influențată în mod esențial de modul de stabilire a regimului de gospodărire (adică a țelurilor
și obiectivelor urmărite pentru gestionarea arboretelor), aspecte transpuse în sistemul de legi și
norme tehnice care definesc regimul silvic.
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1.5.

Apariţia sistemelor silvotehnice
Un sistem silvotehnic se caracterizează prin măsuri specifice necesar a fi aplicate în

raport de modul de regenerare a păduri (codru, crâng sau crâng compus). Modul de intervenție în
structura și dezvoltarea pădurii a evoluat în raport de evoluția societății și de creșterea cerințelor
pentru bunurile și serviciile furnizare de pădure.
La început, nevoile locale de lemn erau satisfăcute prin extrageri de arbori într-un sistem
de „grădinărit primitiv”, regenerarea arboretelor producându-se natural, din sămânță, dar și
din lăstari. Acest mod de exploatare s-a practicat până în evul mediu, iar în unele regiuni chiar
până în secolul XX, prefigurând unul din regimele forestiere actuale, cel al codrului grădinărit
cultural.
În pădurile de foioase, tăiate la vârste mici, pentru lemn de foc, s-a produs de regulă,
regenerarea din lăstari prefigurându-se un al doilea regim forestier, cel de crâng. S-a constatat
însă că după mai multe regenerări, lăstărirea slăbește, iar arboretele se răresc din cauza uscarii
cioatelor. Astfel s-a recurs la lăsarea de arbori seminceri (rezerve) pentru a obține și regenerarea
din sămânță. În acest fel s-a conturat un al treilea regim forestier, cel al crângului compus.
Nevoia de lemn de mari dimensiuni, mai ales pentru construcția de vase, a impus și
exploatarea pădurilor (mai ales a celor de stejar) la vârste mari. Dacă aceasta se făcea printr-o
tăiere rasă, arboretele rezultate erau cele de tip codru regulat, fiind regenerate din sămânță. Prin
urmare, s-a ajuns la al patrulea tip de regim forestier, acela de codru regulat.
1.6.

Stabilirea obiectivelor silvotehnice
Fundamentele cercetării ştiinţifice în silvicultură se caracterizează prin intervenţii

culturale în comunitatea de viaţă a pădurii, care se diferenţiază prin tehnologii şi decizii
manageriale corespunzătoare ţelurilor de gospodărire şi situaţiilor concrete din teren.

Stabilirea țelurilor de gospodărire este influențată de:


regimul silvic, respectiv sistemul legislativ aplicabil la nivel național (ce pot să decid în
mod legal în raport de cerințele societății?);



potențialul stațional, care dictează favorabilitatea ecologică de folosire a specilor
forestiere (ce decizii silvotehnice sunt posibile în condițiile staționale existente?);



obiectivele urmărite de proprietar în raport de posibilitatea de valorificare optimă a
potențialului stațional (ce beneficii urmărește să obțină proprietarul de pe urma
aplicării măsurilor silvotehnice?)
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Figura 2 Elemente decizionale în fundamentarea țelurilor de gospodărire pentru păduri
Silvotehnica se află în permanenţă sub presiunea cerinţelor economice, ecologice,
tehnice şi sociale, foarte variate de la o zonă la alta, de la o națiune la alta. La nivel european,
stabilirea țelurilor de gospodărire se concretizează în diferite abordări silvotehnice, cum ar fi
(figura 2):
 silvicultura intensivă industrială (lignicultura) reprezintă modelul silvotehnic aflat la
limita cu modelul agricol, și se
bazează pe cicluri foarte scurte
de producție și o mecanizare
intensivă

folosită

exploatarea

și

pădurii.

în

regenerarea

Lignicultura

este

folosită în special în zone unde
nu se pune problema asigurării
funcţiilor de protecţie și este
frecvent

aplicată

în

țările

Europei de vest în contextul
abandonării culturilor agricole

Fotografia 1 Plantații de eucalypt penrtru celuloză
(Brazilia)

pe motive de rentabilitate sau
în

concesiuni

forestiere

(fotografia 1).
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 silvicultură

artificială,

bazată

pe

cultura

răşinoaselor este o alternativă
la lignicultură, în contextul
țărilor

care

au

cunoscut

defrişări masive în favoarea
dezvoltării agriculturii (Marea
Britanie, Belgia, Olanda, etc.).
Aceste

țări

folosesc

în

momentul de față instrumente
financiare active menite să
convingă
terenuri

proprietarii
să

de

Fotografia 2 Plantații de rășinoase în Marea
Britanie

reimpădurească

terenurile avute în proprietate, plantațiile de rășinoase cu ciclu mediu de producție
raspunzând într-o mai mare măsură criteriului de rentabilitate financiară urmărit de
proprietarii particulari (fotografia 2).
 silvicultura extensivă a tăierilor rase este specifică zonelor bogate în păduri naturale,
cu o ridicată capacitate de regenerare naturală (Siberia, Nordul Europei). Acest tip de
silviculură presupune intervenția cu o tăiere unică pe o suprafață semnificativă, fiind
bazată ulterior pe regenerare artificială (caz preponderent în pădurile din Scandinavia) fie
pe regenerare naturală realizată prin succesiunea vegetației forestiere (ca de exemplu în
contextul tăierilor rase din Siberia).

Fotografia 3 Tăieri rase cu regenerarea artificială a parchetelor tăiate ras (Suedia)
 silvicultura lemnului de mare calitate presupune un model silvicultural bazat pe cicluri
lungi de producție, care să permită valorificarea superioară a producției de lemn sub
formă de sortimente industriale superioare de tipul furnirelor tehnice și estice la foioase
sau a lemnului de rezonanță la rășinoase (fotografia 4)
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 silvicultura apropiată de natură (silvicultura ecologică) este un model silvotehnic
urmărit în pădurile ţărilor europene care au un mare potenţial stațional forestier, în acele
zone cu cerinţe ridicate privind asigurarea funcţiilor eco-protective şi social-recreative
(fotografia 5).

Fotografia 4 Arboret condus pentru a produce Fotografia 5 Extrageri de arbori în păduri
lemn gros pentru cherestea

cu structuri apropiate de cele primare

 silvicultura natural extensivă
este

un

caracteristic

model

silvotehnic

zonelor

slab

produtive sub raport stațional în
care rolul primordial al pădurii
este diminuarea eroziuni solului
și asigurarea funcției de protecție
a apelor (zonele aride din jurul
Mării

Mediterane,

sărace

în

păduri) (fotografia 6).
 silvicultura conservativă este un
model silvotehnic care răspunde

Fotografia 6 Păduri cu dificultăți de regenerare
aflate sub o presiune antropică ridicată (Maroc)

cerinţelor pe care societatea europeană le impune pădurii, în special prin măsurile
silvotehnice specifice stabilite a fi implementate în planurile de management a ariilor
protejate Natura 2000 (fotografiile 7 și 8).

Fotografia 7 Arborete încadrate în zone de conservare, datorită condițiilor de pantă ridicată
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Modelele silvotehnice cu obiective fundamental diferite nu trebuie să se excludă ci,
dimpotrivă, în raport cu cerinţele societăţii şi cu productivitatea staţională, este necesară
implementarea lor complementară pentru obținerea dezideratului de gestionare durabilă a
resursei forestiere la nivel național.
1.7.

Componentele sistemului silvotehnic
Sistemul silvotehnic a fost definit ca fiind modul specific de a gestiona relațiile dintre

cele patru măsuri esențiale pentru gestionarea arboretelor: regenerare – îngijire – conducere –
exploatare.
Regenerarea arboretelor în pădurea cultivată reprezintă o intervenție activă a
silvicultorului atunci când se atinge exploatabilitatea ce-i corespunde țelului de gospodărire
stabilit prin amenajament.
Reînființarea arboretelor în pădurea cultivată este necesară din două motive :


ca să mențină funcționalitățile productive ale arboretului și ecoprotective ale pădurii la
un nivel ridicat prin crearea și menținerea unei structuri optime;



ca să valorifice producția de lemn a pădurii atunci când lemnul are cea mai ridicată
valoare din puncte de vedere calitativ și cantitativ.
Din punct de vedere juridic, menținerea folosinței forestiere a terenului este un concept

legislativ fundamental, regăsit în marea majoritate a țărilor europene, folosit cu scopul de a
obliga proprietarii de terenuri forestiere de a regenera suprafețele despădurite.
Legislația românească
nu

permite

defrișarea

unor suprafețe de pădure,
adică schimbarea modului
de folosiță a terenurilor,
regenerarea
pădurilor,

tuturor
despădurite,

incluse în fond forestier
fiind o obligație legală.
Figura 3 Componentele sistemului silvotehnic
Silvicultorul care aplică legal diferite forme de tăieri de regenerare, adică tratamente
silvotehnice, realizează concomitent recoltarea de masă lemnoasă și regenerarea
arboretului (figura 3).
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Rolul esențial al silvicultorului este să intervină în procesul de regenerare, orientându-l în
funcție de țelul de gospodărire urmărit. Acest lucru este un aspect decizional esențial care este în
legatură intrinsecă cu procesul de exploatare a vechiului arboret:


în cazul regenerării naturale principala măsură este tăierea într-un anumit fel a
arborilor de vârste mari pentru a crea spațiul și condițiile de lumină pentru
producerea de sămânță și formarea noii generații de arbori. Acest lucru presupune fie
executarea unor tăieri continui (cazul codrului grădinărit) fie executatea unor tăieri
repetate, la o anumită perioadă de timp (denumită perioada specială de regenerare).
Din această perspectivă, tehnologia de execuție a lucrărilor de exploatare în arborete
în care se aplică astfel de tăieri trebuie să fie direct corelată cu dezideratul de a asigura
regenerarea naturală a arboretului. Practic, se va urmări realizarea lucrărilor de
exploatare în afara sezonului vegetativ precum și urmărirea unor reguli silvice
specifice în procesul de doborâre și scos-apropiat a arborilor de extras cu scopul
protejării regenerării naturale.
în cazul alegerii unei metode de regenerare artificială, procesul de exploatare a
vechiului arboret poate fi realizat printr-o tăiere unică, existând mult mai puține
restricții silvice de exploatare, din perspectiva asigurării regenerării.



Creșterea și dezvoltarea arboretelor începe cu trecerea arborilor de la existenţa izolată
la starea de colectivitate în masiv și se manifestă prin procese colective cu influenţe decisive
asupra modului de dezvoltare individuală a arborilor. Procesele cu caracter populaţional joacă un
rol hotărâtor în organizarea, structurarea şi funcţionarea ecosistemelor de pădure, ca expresie a
relaţiilor de favorizare, cooperare sau competiţie intra şi interspecifice din biocenoza forestieră,
precum şi dintre aceasta şi mediul său de existenţă.
Principala măsură prin care silvicultorul intervine în aceste procese este dirijarea
selectivă a numărului populațiilor de arbori prin tăieri specifice. Astfel se creează structuri
ale arboretelor care să optimizeze funcțiile de producție și de protectie pentru a asigura
stabilitatea acestuia. Se vorbește de o dirijare selectivă a numărului de arbori, pentru că se are în
vedere mai ales eliminarea arborilor necorespunzători din punct de vedere calitativ, dar și
păstrarea și crearea unui mediu pentru arborii calitativ superiori. Prin lucrările de conducere a
arboretelor se face, deci, preponderent o selecție negativă, dar de asemenea și selecție pozitivă.
1.8.

Diferenţierea sistemelor silviculturale
Definirea celor trei regimuri silvotehnice (codru, crâng şi crâng compus) doar prin modul

de înființare / reînființare a arboretelor este prea sumară. Este necesar ca pe lângă modul de
înființare / reînființare a arboretului să se ia în considerare și alte elemente importante după cum
urmează:
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continuitatea sau periodicitatea intervențiilor de înființare / reînființare și îngrijire –
conducere a arboretelor;



structura pozițională, dimensională și pe vârste a arboretului;



vârsta și dimensiunile arboretelor și a arborilor la exploatare;



modul diferit de organizare și desfășurare a gospodăririi arboretelor în timp și spațiu.

Structura arboretului depinde de regimul adoptat. Structura este diversificată în
regimul de codru grădinărit și în cel de crâng compus. Structura este simplificată în regimul de
codru regulat și în regimul de crâng.
Structura diversificată ca și cea simplificată se pot menține sau modifica de-a lungul
existenței arboretului prin tehnologiile de conducere a arboretelor. Silvotehnica ecologică se
orientează spre crearea de structuri cât mai diversificate, care să asigure o mai mare diversitate
pădurii. Chiar în codru regulat se poate ajunge la o diversitate mai mare a structurii prin
diversificarea compoziției arboretelor, prin menținerea arborilor din toate categoriile poziționale
(aparținând la mai multe clase Kraft), prin diversificarea vârstelor (de exemplu în cazul tăierilor
cvasigradinărite). Dacă se ține seama și de aceste elemente, se pot deosebi 4 sisteme
silvotehnice:
1. sistemul silvotehnic de codru grădinărit, cu reînființarea continuă a arboretelor, din
sămânță, cu structura arboretelor diversificată, permanent plurienă, cu exploatarea pe
arborete la vârste și dimensiuni foarte mari și cu intervenții culturale continue,
2. sistemul silvotehnic de codru regulat, cu înființarea / reînființarea periodică a
arboretelor, din sămânță, cu structura arboretelor simplă ± echienă, cu exploatarea pe
arborete la vârste și dimensiuni mari și cu intervenții culturale periodice,
3. sistemul silvotehnic (regimul) de crâng, cu reînființarea periodică a arboretelor, din
lăstari (drajoni), cu structura arboretelor simplă, echienă, cu exploatarea pe arborete la
vârste și dimensiuni mici și cu intervenții culturale periodice,
4. sistemul silvotehnic (regimul) de crâng compus, cu reînființarea periodică a
arboretelor, din lăstari și din sămânță, cu structura arboretelor diversificată, echienă
multiplă, cu exploatarea pe arborete la vârste și dimensiuni variate și cu intervenții
culturale periodice.
Ca o consecinţă a modului general în care se doreşte gestionarea unui arboret, în practica
silvică există aşadar o diferenţiere suplimentară în cadrul regimului de codru între două mari
sisteme silviculturale, codru grădinărit și codru regulat (tabelul 2)
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Tabelul 1 Caracteristici de diferențiere a sistemelor silviculturale de codru
Codru regulat
Codru grădinărit
 arborete echiene şi relativ echiene (vârste



apropiate şi dimensiuni apropiate)

arborete pluriene (arbori de toate
vârstele şi dimensiunile)

 existenţa unui ciclu de producţie/protecţie



regenerarea continuă

 diferenţierea unei perioade de îngrijire şi



îngrijirea şi conducerea arboretului

conducere a arboretelor şi a unei perioade

precum şi regenerarea acestuia se

de regenerare

desfăşoară simultan

 exploatabilitatea reprezentată prin vârsta
exploatabilităţii
1.9.



exploatabilitatea

reprezentată

prin

diametru ţel

Elementele de interferenţă dintre silvotehnică şi alte ştiinţe
În ceea ce priveşte raporturile dintre silvotehnică şi celelalte ştiinţe sunt de precizat

următoarele:
Amenajarea pădurilor doar stabileşte cadrul organizatoric potrivit căreia ţelurile pot fi
atinse, silvotehnica stabileşte când, unde şi cum urmează a fi folosite măsurile indicate şi cum
le aplică efectiv


Fiecare sistem silvotehnic prezintă avantaje şi dezavantaje de natură economică,
ecologică sau socială de aceea funcţiile atribuite arboretelor sunt primordiale în
alegerea şi aplicarea lucrărilor silvotehnice;
 Rolul fundamental al amenajamentului silvic este să ofere informații privind funcțiile
necesar a fi îndeplinite de un anumit arboret în condițiile identificării caracteristicilor
structural-staționale.
Următoarele baze de amenajare a pădurilor sunt esențial a fi definite pentru executarea

lucrărilor silvotehnice:

Exploatabilitatea este starea în care un arboret (în cazul codrului regulat) sau un arbore
individual (în cazul codrului grădinărit) răspunde în cea mai mare măsură ţelurilor de
gospodărire stabilite, având calitatea de a fi apt pentru recoltare.
Ciclul de producţie/protecţie reprezintă norma medie de timp în care se înlocuieşte
întregul fond de producţie ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale, respectându-se
vârsta exploatabilităţii la nivel de arboret, pentru arboretele de codru regulat sau crâng simplu.
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Figura 4 Ciclul de producţie pentru codru regulat şi crâng simplu
Tabelul 2 Valori ale ciclurilor de producţie/ protecţie conform normelor tehnice 5
Formația forestieră
Molidișuri
Brădete
Făgete
Pinete
Stejar pedunculat
Gorunete
Cerete
Teișuri

Sortiment țel
Cherestea
Rezonanță
Cherestea
Rezonanță
Cherestea
Furnire
Cherestea
Cherestea
Furnire
Cherestea
Furnire
Cherestea
Furnire
Cherestea
Furnire

Ciclu de producție
[ani]
100-120
150-180
100-120
150-180
100-120
140-150
60-80
110-130
160-200
120-140
160-200
80-100
100-140
50-80
80-100

Ciclu de protecție
[ani]
110-130
150-180
120-140
150-180
120-140
140-150
80-100
130-150
160-200
130-150
160-200
90-120
100-140
70-100
80-100

Perioada de regenerare: Este o subdiviziune a ciclului, în cuprinsul căreia urmează să se
exploateze şi să se regenereze integral un arboret sau un grupaj de arborete de la prima până la
ultima tăiere. Perioadele de regenerare admise prin normele tehnice sunt de 15-25 ani pentru
cvercinee şi de 20-30 ani pentru fag şi brad.

Perioada specială de regenerare: Perioadă de regenerare poate conţine mai multe
perioade speciale de regenerare, adică timpul în care se poate exploata şi regenera în mod
eficient o porţiune din arboret, de la instalarea seminţişului şi până la punerea lui completă în
lumină (2-4 ani stejar pedunculat; 2-6 ani larice şi pin; 3-6 ani pentru gorun, cer, gârniţă; 6-15
ani pentru fag; 8-15 ani pentru brad).
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Compoziția-țel a arboretului este cea pe care trebuie să o aibă arboretul la exploatare –
regenerare. Este redată prin enumerarea speciilor de arbori și a proporției lor.
Compoziția-țel este dată pe fiecare unitate amenajistică (subparcela), dar și pe unitatea de
producție (ca o medie a tuturor arboretelor). Compoziția-țel se realizează prin toate lucrările
silvotehnice, începând cu cele de înființare / reînființare a arboretelor, dar cu precădere prin cele
de îngrijire / conducere.
Alte elemente cu impact direct asupra măsurilor silvotehnice țin de exploatarea și
comercializarea masei lemnoase.
Exploatarea este în primul rând o tehnică de regenerare şi conducere a arboretelor şi nu
doar operaţiunea de recoltare a lemnului. Punerea în valoare a arborilor de extras, pentru
lucrările de regenerare, ar trebui să se bazeze în primul rând pe reguli silvotehnice și nu pe cele
dictate de rațiunea economică de extragere prioritară a arborilor cu valoare economică ridicată.

Comercializarea masei lemnoase pe picior, prin procedurile de licitare și contractare,
poate influența esențial procesul de regenerare a unor arborete prin amânarea intervențiilor de
exploatare față de momentul considerat optim de silvicultor.
Rezumat și concluzii
Silvotehnica defineşte modul de fundamentare și prezentare a tehnicilor şi tehnologiilor
care se aplică arboretelor, pădurii în tot ansamblul ei, de la întemeiere şi până la exploatarea
lemnului. Un sistem silvotehnic reprezintă așadar modul specific de a gestiona relațiile dintre
componentele sistemului respectiv de regenerare a arboretelor – îngrijirea și conducerea
arboretelor și exploatarea.
Aplicarea unui regim silvotehnic (de codru, crâng sau crâng compus) este influențată în
mod esențial de modul de stabilire a țelurilor și obiectivelor urmărite pentru gestionarea
arboretelor (regimul de gospodărire), aspecte transpuse în sistemul de legi și norme tehnice
care definesc noțiunea de regim silvic.
Regimul silvotehnic de codru este folosit pe scară largă în România, existând două
sisteme silvotehnice distincte de aplicare a acestuia: sistemul de codru regulat și sistemul de
codru grădinărit. Regimul de crâng și regimul de crâng compus sunt regime alternative care se
bazează și pe folosirea regenerării vegetative.
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Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsul corect pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Regimul silvic este o noțiune definită prin:
a. modul general de regener1are a unui arboret
b. sistemul de legi și norme tehnice care reglementează sectorul silvic
c. modul de diferențiere a structurii orizontale a unui arboret
1.2. Regimul silvotehnic este o noțiune definită prin:
a. modul general de regenerare a unui arboret
b. sistemul de legi și norme tehnice care reglementează sectorul silvic
c. modul de diferențiere a structurii orizontale a unui arboret
1.3. Sunt definite ca făcînd parte din regimul codru:
a. doar acele arborete provenite din sămînţă
b. doar arboretele regenerate natural
c. doar arboretele echiene
1.4. Sunt definite ca făcînd parte din regimul crâng:
a. doar acele arborete provenite din sămînţă
b. doar arboretele regenerate pe cale vegetativă
c. doar arboretele regenerate artificial
1.5. Un arboret cu structură de codru regulat este definit ca fiind:
a. un arboret echien sau relativ echien
b. un arboret plurien
c. un arboret provenit din regenerare vegetativă
1.6. Un arboret cu structură de codru grădinărit este definit ca fiind:
a. un arboret echien, relativ echien sau relativ plurien
b. un arboret plurien
c. un arboret provenit din regenerare vegetativă.
II. 2.1.Enumerați elementele în raport de care se pot alege țelurile de gospodărire ale unei
păduri:
II. 2.2.Enumerați elementele caracteristice ale sistemului silvotehnic de codru regulat
II. 2.3.Enumerați elementele caracteristice ale sistemului silvotehnic de codru grădinărit

Bibliografie minimală
Drăgoi, M., 2004, Amenajarea Pădurilor – Editura Universităţii Suceava.
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2.1.

Introducere.
Acest curs introduce lucrările necesare pentru favorizarea instalării regenerării și pentru

îngrijirea semințișurilor până la închiderea stării de masiv. În prima parte, cursul clasifică
metodele de regenerare posibile, metode aflate în strânsă legătură cu modul de exploatare a
vechii păduri. Modul de execuție a tăierilor de regenerare, odată ce arboretele au ajuns la
exploatabilitate, va fi introdus însă în unitățile de învățare unde se vor descrie modul de aplicare
a tratamentelor silvotehnice. In această unitate se vor descrie lucrările silvotehnice din primul
stadiu de dezvoltare al arboretelor, respectiv lucrările care sunt necesare în semințișuri și
lăstărișuri. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale se vor executa imediat după declanșarea
procesului de regenerare până la atingerea stării de masiv.
2.2.

Obiectivele și competențele unității de învățare
Prin parcurgerea acestei unități de învățare, cursanții se vor familiariza cu noțiuni tehnice

specifice privind:


Clasificarea modalităților de regenerare;



Descrierea lucrărilor pentru favorizarea instalării seminţişului;



Descrierea lucrărilor pentru îngrijirea seminţişului și lăstărișurilor;



Alegerea și identificarea semințișului utilizabil.

Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore. UI 2 are un număr de 9
pagini.
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2.3.

Premisele regenerării în pădurea cultivată
Regenerarea pădurii se poate produce cu sau fără intervenția silvicultorului. Obiectul de

activitate al silvicultorului îl reprezintă însă regenerarea pădurii cultivate. Modul de regenerare a
pădurii cultivate poate varia de la intervenții minime în structura arboretelor care imită modul de
regenerare al pădurilor virgine (cazul sistemului silvotehnic de codru grădinărit) până la
intervenții majore concretizate prin tăieri rase și regenerări artificiale.
Regenerarea arboretului are la bază capacitatea arborilor existenţi de a produce sămânţă
sau de a lăstări. Regenerarea fără nici un fel de intervenție antropică se produce atât sub
adăpostul arboretului (masivului) existent, cât şi la marginea acestuia sau în afara masivului pe
teren descoperit. Regenerarea sub adăpost conferă un caracter continuu procesului de regenerare
în pădurile cu structuri primare.
În pădurea cultivată, procesul de regenerare a luat forme diferite ca urmare a aptitudinilor
şi exigenţelor ecologice ale speciilor, condiţiilor de mediu şi amestecului factorului antropic în
viaţa pădurilor. Regenerarea se consideră încheiată când generaţia tânără de arbori instalată pe
suprafaţa exploatată realizează o independenţă biologică şi este în măsură să constituie starea de
masiv, deci, capabilă să formeze o nouă pădure matură.
În raport de prevederile regimului silvic, de interesele proprietarului de pădure, de
dotarea tehnico-financiară şi de considerentele silviculturale, pădurea cultivată se poate regenera
pe cale naturală, artificială şi mixtă (naturală şi artificială):
Regenerarea naturală are loc din sămânţă (cazul regimului de codru), lăstari şi drajoni
(cazul regimului de crâng) sau mixt (cazul regimului de crâng compus). Reuşita procesului de
regenerare este condiţionată de influenţa factorilor de mediu şi de priceperea silvicultorului.
Acesta concepe şi conduce modul de producere şi desfăşurare a procesului de regenerare,
folosindu-se de tehnologii corespunzătoare scopului urmărit.
Regenerarea artificială se produce din sămânţă, puieţi sau butaşi; diferă de regenerarea
naturală prin faptul că se stabilesc din timp suprafeţele de regenerat şi materialul necesar
întemeierii unei noi păduri.
Regenerarea mixtă s-a extins în practica silvică din raţiuni financiare, procesul în sine
fiind favorizat de fărâmiţarea proprietăţii asupra pădurilor şi nevoia de a se instala în timp scurt,
cu eforturi minime o nouă pădure în locul celei exploatate sau distruse.
O altă clasificare se referă laa locul în care se urmărește instalarea regenerării. Procesul
de regenerare naturală în pădurea cultivată se poate produce:


sub adăpostul arboretului matern;



la marginea masivului;



pe teren descoperit.
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Clasificarea speciilor forestiere în raport de temperamentul lor, adică de rezistența
acestora la umbrire, este esențială în înțelegerea modului în care acestea se pot regenera în teren
descoperit, la marginea masivului sau sub adăpostul arboretului matern.


plantulele de fag şi brad de pildă, cunoscute ca specii de umbră, sunt în plus sensibile la
geruri, în special la îngheţuri târzii, arşiţe şi uscăciune, având nevoie de umbrire din
partea arborilor rămaşi pe picior.



în cazul unor specii de lumină – larice, pin silvestru, mesteacăn, plopi, chiar molid –
plantulele rezistă şi în teren descoperit, fiind mai puţin sensibile la arşiţă, secetă şi la
concurenţa plantelor erbacee.

Figura 5 Moduri de regenerare în pădurea cultivată
Regenerarea din sămânţă se bazează pe capacitatea arborilor ajunşi la vârsta maturităţii
de a produce sămânţă, de calitatea cerută pentru a da naştere la indivizi cu însuşiri
corespunzătoare scopului urmărit. În acest sens, se cer îndeplinite unele condiţii şi anume:


existenţa unui număr suficient de arbori maturi, care să fructifice abundent la nivelul
întregii suprafeţe în curs de regenerare;



seminţişul instalat să beneficieze de condiţii necesare dezvoltării sale până la constituirea
de noi arborete viabile, a unei noi păduri tinere;



solul să prezinte însuşiri favorabile proceselor de germinare şi răsărire a plantulelor;



concurenţa altor specii de plante erbacee şi arborescente nedorite faţă de spaţiu şi
nutrienţii minerali să fie practic nesemnificativă.
Condiţiile fizico-geografice şi fito-climatice în care se dezvoltă fondul nostru forestier

permit ca pădurile ţării să se regenereze într-o pondere ridicată, peste 60%, pe cale naturală din
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sămânţă. Procesul de regenerare pe cale naturală din sămânţă presupune: fructificarea arborilor,
germinaţia seminţelor, răsărirea plantulelor şi dezvoltarea seminţişului.
Speciile de interes forestier nu fructifică în fiecare an. Repetarea fructificaţiei abundente
la anumite intervale de timp se numeşte periodicitatea fructificaţiei. În arboretele în care se
urmărește declanșarea procesului de regenerare naturală, cunoașterea periodicității
fructificației este importantă pentru corelarea tăierilor de regenerare cu anii cu
fructificație abundentă.
Regenerarea naturală pe cale vegetativă se poate realiza din lăstari şi drajoni.
Regenerarea din lăstari este proprie speciilor de foioase; dintre răşinoase prezintă o
asemenea însuşire numai tisa. Lăstarii speciilor de foioase se formează pe tulpină sau pe cioata
rămasă după tăierea tulpinii, putând proveni din muguri dorminzi (proventivi) sau din muguri
adventivi (întâmplători).
Capacitatea tulpinilor şi cioatelor de a lăstări este dependentă de factori bioecologici,
precum: însuşirile speciei, vârsta arborilor, condiţiile de staţiune. Lăstăresc viguros şi pe o
durată de timp mai mare: stejarul, gorunul, salcia, plopul, aninul, carpenul, jugastrul şi
majoritatea speciilor de arbuşti. Prezintă o capacitate de lăstărire medie salcâmul, mesteacănul şi
fagul; se poate sconta pe potenţialul ridicat de lăstărire al acestor specii când arborii şi cioatele
sunt tinere.
La unele specii, se întâmplă ca în perioada estivală, tulpina unor puieţi tineri să se usuce
sau să fie ruptă ori retezată. Partea sănătoasă a tulpinii respective se poate reface; când acest
fenomen se produce natural se numeşte autorecepare, iar atunci când este provocat de
practicieni – recepare.
Lăstarii care se formează constituie la nivelul parcelei respective lăstărişul din care se
întemeiază pe cale vegetativă un arboret, o pădure. La început, lăstarii primesc seva brută prin
rădăcinile arborelui pe care s-a format, însă cu timpul îşi creează rădăcini proprii, în timp ce
cioata putrezeşte.
Ritmul de creştere a lăstarilor este deci mai activ în primii ani, pe motiv că beneficiază
de sistemul radicelar al cioatei şi de un spor de lumină, căldură şi nutrienţi. Totodată, lăstarii nu
întâmpină prea mare rezistenţă din partea plantelor erbacee cum este cazul puieţilor proveniţi din
sămânţă, care până la realizarea stării de masiv sunt supuşi unui proces puternic de eliminare
naturală.
Proprietatea speciilor de foioase de a produce lăstari din muguri adventivi formaţi pe
rădăcini poartă denumirea de drajonare. Dintre speciile arborescente din fondul nostru forestier,
drajonează viguros plopul tremurător, salcâmul, aninul alb, cenuşerul, plopul alb, plopul negru,
teiul etc. Drajonii se formează pe rădăcinile subţiri laterale de la suprafaţa solului.
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Capacitatea de drajonare variază în raport de specie, vârstă şi condiţii staţionale. Prin
lucrări de mobilizare superficială a solului şi rănirea superficială a rădăcinilor se poate stimula
capacitatea de drajonare, fapt extins în practică la salcâm. Drajonii se întind până la distanţe
apreciabile (10-15 m) de cioată, în funcţie de lungimea rădăcinilor. Se apreciază, îndeosebi la
regenerarea pe cale vegetativă a arboretelor de salcâm, că drajonarea este mai sigură decât
lăstărirea, pe motiv că drajonii se formează atât în anul tăierii cât şi în anii următori. Ritmul de
dezvoltare a drajonilor este asemănător cu al lăstarilor; se preferă drajonii şi pe considerentul că
aceştia se individualizează mai de timpuriu, nu prezintă curburi la bază şi sunt mai puţin expuşi
la putregai.
2.4.

Necesitatea aplicării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale (ARN)
Dinamica dezvoltării culturilor silvice, de la instalare până la închiderea stării de

masiv, se exprimă prin adaptarea şi creşterea individuală a puieţilor instalaţi prin plantaţii sau pe
cale naturală.
Starea de masiv reprezintă procesul biologic de apropiere a coroanelor puieţilor şi de
realizare a coronamentului noului arboret şi se evidenţiază prin:


la foioase – ramurile puieţilor pe rând sau în grupe se ating în proporţie de cel puţin 80%,
cu excepţia plopilor euramericani şi a nucului la care diametrul tulpinii la înălţimea de
1,30 m trebuie să fie de minimum 8 cm, iar



la răşinoase – înălţimea puieţilor este de 1,20-1,40 m în staţiunile normale şi de minimum
0,60-0,80 m în staţiuni extreme.
Constituirea stării de masiv este influenţată de zona fitogeografică, rapiditatea de creştere

a speciei (speciilor), metoda de instalare a culturilor, desimea culturilor, bonitatea staţiunii:


salcâmul realizează starea de masiv la (2)3 ani de la plantare;



laricele, duglasul, pinul negru şi silvestru la 6-7 ani;



cvercineele, paltinul, teiul, cireşul ş.a. la 7-8 ani;



molidul, laricele, pinul silvestru, pinul negru în regiunea montană şi premontană la 7-9
ani;



bradul și fagul la 9-10 ani.
Asigurarea unei regenerări naturale corespunzătoare impune de multe ori susţinerea

aplicării tratamentelor cu lucrări speciale menite a ajuta procesul de regenerare, prin
realizarea de condiţii favorabile pentru instalarea seminţişului, consolidarea regenerării
declanşate, obţinerea compoziţiei dorite, selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ şi
remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.
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Obiectivele acestor lucrări sunt, în principal, următoarele:


crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din
specii proprii compoziţiei de regenerare;



realizarea lucrărilor de reîmpăduriri şi împăduriri;



consolidarea regenerării obţinute;



asigurarea compoziţiei de regenerare;



selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;



remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase;



reîntinerirea cioatelor în crânguri după 2-3 generaţii de lăstari.
Pentru delimitarea sferei de acţiune a acestor lucrări, precizăm că, regenerarea naturală se

consideră asigurată când se realizează pe minimum 70% din suprafaţă, în funcţie de proporţia
participării în compoziţia de regenerare a speciilor din care este constituit arboretul matern.

2.5.

Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului
Se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului din speciile de

bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau este îngreunată de condiţii grele
de sol.
Extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului. Lucrarea se execută odată
cu efectuarea tăierii de însămânţare sau de deschidere a ochiurilor şi numai în porţiunile în care
se impune din considerente silviculturale. Întrucât seminţişuri preexistente mai mari sau mai
mici se întâlnesc frecvent în arborete constituite din specii de umbră – brădete, amestecuri de
brad cu fag şi răşinoase, făgete, trebuie să se analizeze foarte atent menţinerea acelora care au
posibilitatea de a se adapta treptat la condiţiile ce se crează prin deschiderea arboretului.
În cazul seminţişurilor de carpen instalate în gorunete, chiar dacă sunt de calitate foarte
bună se vor extrage în anul de fructificaţie a gorunului (în perioada august-septembrie).
În suprafeţele care se parcurg cu tăieri grădinărite, cvasigrădinărite şi progresive,
extragerea seminţişurilor neutilizabile se fac în punctele în care se urmăreşte instalarea de
seminţişuri valoroase.
Subarboretul se extrage cu ocazia primei tăieri de regenerare, când se apreciază că ar
greva instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor.
Strângerea humusului brut sau a litierei prea groase, tasate sau nedescompuse, care
împiedică sămânţa de a lua contact cu solul mineral pentru a germina sau în cazul în care
sămânţa totuşi a germinat dar nu permite puieţilor să iasă la lumină. Humusul brut prezentând o
aciditate ridicată stânjeneşte instalarea şi dezvoltarea seminţişului. Situaţiile de îndepărtare a
stratului de humus brut sunt foarte rare şi se întâlnesc exclusiv în zona molidişurilor, lucrarea
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trebuind a se executa pe benzi orientate pe curba de nivel, în luna septembrie a anului de
fructificaţie a molidului.
Strângerea şi îndepărtarea litierei groase apare necesară în făgete, cvercete şi mai rar, în
molidişuri. Lucrarea se face numai în anii de fructificaţie a speciei de regenerat şi se execută pe
benzi continui sau întrerupte, late de 0.60-1.00 m distanţate între ele la 2-3 m. Lucrarea se
execută cu grebla, înainte de căderea seminţelor din arbori.
Înlăturarea păturii vii invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea
naturală. Astfel de situaţii crează speciile din genurile Calluna, Cacciniu, Rubus, Juncus,
Athyrium, Luzula, Deschampsia, alte graminee şi muşchi şi înlăturarea lor se face diferit în
funcţie de tipul de pădure.
Covorul format din specii de Rubus (rugi) se îndepărtează de pe toată suprafaţa
arboretului de regenerat, prin tăierea sub colet a tuturor exemplarelor existente, în lunile iulieaugust, în anii de fructificaţie a speciilor principale din compoziţia de regenerare. Operaţia se
poate repeta când acest covor se reface şi devine periculos după instalarea seminţişurilor.
Covorul de rugi trebuie îndepărtat şi în porţiunile unde urmează să se facă completarea
regenerării prin plantaţii. Lucrarea se impune mai ales în zonele montană şi de dealuri înalte.
Îndepărtarea covorului de muşchi verzi (Hylocomium, Polytrichum, Sphagnum) se face
în benzi continuie sau alterne, late de 1 m, distanţate la 3 m şi amplasate pe curba de nivel.
Lucrarea se face în anii de fructificaţie a speciilor de bază şi amestec, toamna.
Gramineele instalate, de regulă, în arboretele rărite, se îndepărtează în anii de
fructificaţie, în general, în benzi alterne.
Mobilizarea solului când acesta este tasat sau acoperit cu un strat gros de humus brut,
care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral. Mobilizarea se poate face la adâncimea de
1-3 cm sau 6-8 cm în staţiunile unde frecvent iernile sunt fără zăpadă iar amplitudinile de
temperatură sunt mari, existând pericolul îngheţării seminţelor.
Lucrarea se execută în anii şi înainte de fructificaţie, de regulă numai în benzi alterne sau
în ochiuri de regenerare înainte de căderea seminţelor (iulie-septembrie), folosind mijloace
naturale, hipo sau motoprăşitoare.
Se execută de regulă în molidişuri şi făgete cu floră acidofilă, care este defavorabilă
instalării şi menţinerii seminţişurilor. Lucrarea nu se execută în molidişurile ce se parcurg cu
tăieri rase.
Provocarea drajonării la arboretele de salcâm. Se aplică în arboretele tratate în crâng
mai mult de 2 generaţii şi se realizează fie prin scoaterea cioatelor, astuparea gropilor şi aratul
suprafeţei, fie prin exploatarea salcâmului prin căzănire, astuparea superficială a gropilor şi
aratul terenului. În ambele cazuri arătura se face până la 10-12 cm adâncime, pe toată suprafaţa
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sau pe porţiuni. Provocarea drajonării în arborete situate pe terenuri în pantă şi cu sol înierbat
este obligatorie.
Strângerea resturilor de exploatare. Lucrarea constă în adunarea crăcilor, iescarilor,
materialului lemnos sau a altor resturi care nu se pot valorifica, rămase după exploatare.
Depozitarea resturilor se face în grămezi sau şiruri late de 1 m dispuse pe liniile de cea mai mare
pantă pentru a evita rostogolirea lor peste seminţiş.
2.6.

Lucrări pentru îngrijirea semințișului
Dezvoltarea seminţişul propriu-zis începe din al doilea an de vegetaţie şi durează până

în momentul constituirii stării de masiv. Se consideră că, în acest moment de existenţă
seminţişul dispune de o capacitate sporită de folosire a mediului său de viaţă, dovedind o
rezistenţă mai pronunţată faţă de ostilitatea factorilor de mediu. Pe măsură ce seminţişul se
dezvoltă, cresc exigenţele sale faţă de lumină, apă şi constituenţi minerali.
Rolul de protecţie pe care l-a asigurat arboretul rămas pe picior devine din ce în ce mai
redus/limitat odată cu tăierea definitivă. Seminţişul diferitelor specii manifestă reacţii variate
faţă de acoperişul arboretului rămas pe picior: puieţii de mesteacăn, de exemplu, rezistă sub
masiv numai în primul an, cei de stejar pedunculat doi ani, la molid şi fag până la 20 de ani, iar
la brad şi mai mult.
Flora şi fauna pădurii exercită o influenţă negativă asupra dezvoltării plantulelor și
semințișurilor: speciile de animale care păşunează în păduri, ca şi cele de vânat, când sunt
menţinute la nivelul unor efective supranumerice, provoacă pagube pădurii încă din acest
moment al existenţei sale.
Lucrările pentru îngrijirea seminţişului urmăresc realizarea și ameliorarea mediului
său ecologic de creștere și dezvoltare până la integrarea acestuia în arboret. La îngrijirea
seminţişului instalat, se ia în considerare numai cel utilizabil, alcătuit din speciile prevăzute în
compoziţia de regenerare.
Prin seminţiş utilizabil se înţeleg exemplarele sau grupele de seminţiş care corespund
scopului urmărit pentru regenerarea arboretului, constituite din specii de valoare potrivit
compoziţiei de regenerare, viguroase, sănătoase, fără răni sau cicatrice, bine conformate,
indiferent de vârsta sau înălţimea pe care o au, capabile să se integreze în viitorul arboret.
Seminţiş neutilizabil se consideră cel format din exemplarele închircite, vătămate, rău
conformate, cu coroane tabulare sau sub formă de umbrelă ori cu alte defecte sau caracteristici
care nu corespund scopului urmărit.
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Extragerea arborilor preexistenţi din arboretul parental, rămaşi după ultima
tăiere. Astfel de situaţii sunt urmarea neaplicării întocmai a prevederilor privind regulile silvice
de exploatare a masei lemnoase şi se întâlnesc acolo unde reprimirea parchetului s-a făcut
superficial sau formal. Operaţiunea se execută în cadrul lucrărilor de ajutorare a regenerării,
numai când arborii rămaşi nu pot fi valorificaţi. Lucrarea se realizează prin tăierea arborilor dacă
prin doborâre nu se produc prejudicii seminţişului sau prin secuire când există pericolul
degradării acestuia. Se exceptă grupele de arbori mai tineri care se pot dezvolta normal fără a
stânjeni noul arboret creat.
Descopleşirea seminţişului. Această intervenţie urmăreşte protejarea seminţişului
imediat după instalarea lui, împotriva buruienilor care-i pun în pericol existenţa sau care pot să-i
împiedice dezvoltarea. Lucrarea se execută numai pe porţiunile pe care există pericolul copleşirii
seminţişului, stabilirea suprafeţei efective făcându-se prin observaţii şi amplasarea unor pieţe de
probă. Descopleşirea se va efectua odată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se
după o lună de la începerea sezonului de vegetaţie pentru ca puieţii să se fortifice înainte de
venirea perioadei cu arşiţă. A doua descopleşire se execută în septembrie numai dacă există
pericolul ca ierburile şi buruienile prin înălţime şi densitatea lor să determina la venirea zăpezii,
culcarea puieţilor. Masa vegetală rezultată din descopleşire se depozitează astfel încât să nu
stânjenească seminţişul instalat.
Receparea seminţişului de foioase rănit se face în porţiunile în care puieţii au fost
vătămari prin procesul exploatării. Receparea se execută în timpul repausului vegetativ pentru a
se menţine puterea de lăstărire a exemplarelor de foioase prejudiciate prin exploatare. Tăierea
exemplarelor se face de la suprafaţa solului, puţin deasupra coletului.
Extragerea exemplarelor de răşinoase vătămate prin lucrările de exploatare.
Înlăturarea puuieţilor de răşinoase vătămaţi se face pe măsură ce aceştia devin dăunători celor
viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Îndepărtarea acestor puieţi de răşinoase se
poate realiza şi numai prin tăierea a 2-3 verticile, efectul cultural fiind acelaşi, cu cheltuieli
minime.
Înlăturarea lăstarilor presupune extragerea exemplarelor din lăstari care prin vigoarea
de creştere tind să copleşească puieţii din sămânţă sau drajoni. Se execută în salcâmete, sleauri
de luncă, de câmpie şi de deal. În salcâmete înlăturarea lăstarilor se face în primul an după
tăierea arboretelor şi se repetă cât timp este necesară (uneori chiar 3 ani). În teişuri şi şleauri,
înlăturarea lăstarilor se face începând cu al doilea an după tăiere. Lucrarea se poate executa şi
prin ruperea lăstarilor la circa 20-30 cm sub înălţimea exemplarelor corespunzătoare compoziţiei
de regenerare. Perioada optimă de execuţie este iulie-august. În cazul speciilor cu putere mare de
lăstărire se poate proceda şi la devitalizarea cioatelor cu produse nepoluante, imediat după
efectuarea tăierii.
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Rezumat
Obiectul de activitate al silvotehnicii îl reprezintă regenerarea pădurii cultivate. Din
punct de vedere al modalităților de regenerare această unitate de învățare a clasificat mai multe
modalități de regenerare:
 pădurea cultivată se poate regenera natural, artificial sau mixt;
 după modul general de regenerare, clasificarea diferențiază sistemele silvotehnice de
codru (regenerare generativă din sămânță), crâng (regenerare vegetativă) și crâng compus
(regenerare mixtă);
 după modul de producere a regenerării naturale aceasta se clasifică în regenerare în teren
descoperit, regenerare la margine de masiv și regenerare sub masiv.
În perioada de la instalarea semințișului și până la realizarea stării de masiv pot fi
necesare lucrări speciale menite a ajuta procesul de regenerare, respectiv
 lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului;
 lucrări pentru îngrijirea semințișului.
Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsul corect pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Regenerarea vegetativă a unui arboret presupune:
a. tăierea tulpinii şi existenţa pe cioată a mugurilor dorminzi sau mugurilor adventivi;
b. să existe suficienţi arbori maturi, capabili să fructifice abundent;
c. solul să prezinte însuşiri bioecologice favorabile germinării seminţelor.
II. 2.1.Enumerați trei lucrări de favorizare a instalării semințișului.

II. 2.2.Enumerați trei lucrări necesare pentru îngrijirea semințișului.

II. 2.3.Definiți noțiunea de recepare și domeniul de aplicare a acestei lucrări.

Bibliografie minimală
Florescu, I., Nicolescu, N.V., 1996 - Silvicultură, vol. II, Silvotehnică, ed. Ex Libris, Braşov
* * * , 1988 - NT 3 – Norme Tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, Bucureşti
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3.1.

Introducere
Această lecție definește lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, obiectivele

acestora precum și premisele ecologice, economice și tehnice de realizarea a acestora. Lucrările
de îngrijire și conducere a arboretelor corect concepute, alese și aplicate, reprezintă un mijloc
indispensabil și eficient pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Cursul realizează o
sistematizare a modului de clasificare a lucrărilor de îngrijire și conducere și a proceselor
ecosistemice dirijate prin executarea diferitelor lucrări.
3.2.

Obiectivele și competențele unității de învățare

Prin parcurgerea acestei unități de învățare, cursanții se vor familiariza cu noțiuni tehnice
specifice privind:


Operațiuni culturale;



Efectele lucrărilor de îngrijire;



Eficiența ecologică, economică și auxologică a lucrărilor de conducere;



Clasificarea lucrărilor de îngrijire;



Intensitatea și periodicitatea lucrărilor de îngrijire

Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 3 are un număr de 16
pagini.
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3.3.

Definirea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor
Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor presupun un sistem de lucrări

silviculturale care au ca scop dirijarea creşterii şi dezvoltării arboretelor, selecţia arborilor cu
însuşiri genetice superioare şi ameliorarea compoziţiei structurii şi funcţiilor viitoarei păduri. Se
promovează în acest scop, de la întemeierea şi până la apropierea termenului de exploatare a
arboretului, o suită de lucrări cu caracter special, corespunzătoare legilor şi particularităţilor de
creştere şi dezvoltare ale arborilor şi arboretelor. Lucrările care se fac au ca finalitate realizarea
unei compoziţii şi structuri a viitorului arboret în măsură să asigure exercitarea integrală a
funcţiilor atribuite, lemn de valoare comercială ridicată şi condiţii dintre cele mai prielnice
pentru regenerarea pădurii.
Prin sistem al lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se înțelege totalitatea
operațiilor de îngrijire și de conducere aplicate unui arboret, de la instalare până la începerea
lucrărilor de regenerare, efectuate pe baze biologice, ecologice și tehnico-economice, în raport
cu țelul de gospodărire urmărit.
În consecință, de la instalarea unui arboret şi până la începerea lucrărilor de regenerare a
unui nou arboret se deosebesc următoarele categorii de lucrări de îngrijire şi conducere a
arboretelor:
 lucrări de îngrijire a seminţişurilor naturale şi a plantaţiilor până la constituirea stării
de masiv (lucrări prezentate în lecția anterioară);
 lucrări de îngrijire şi conducere după încheierea stării de masiv;
 lucrări speciale de îngrijire.
Se deosebesc așadar lucrările care se referă cu prioritate la culturile şi seminţişurile care nu
au încheiat încă starea de masiv, de lucrările de îngrijire și conducere efectuate după realizarea stării
de masiv. Caracterul acestor intervenţii şi efectuarea lor la timp conduc la ridicarea valorii
silviculturale, economice şi ecologice a fiecărui arboret, la îmbunătăţirea rezistenţei acestuia faţă de
acţiunea factorilor biotici şi abiotici perturbanţi.
Conducerea arboretelor, termen comentat în silvotehnică şi interpretat de multe ori în
sens deformat, reprezintă de fapt mijlocul prin care silvicultorul poate atinge obiectivele
enunţate până în prezent. Se exprimă în adevăratul sens după constituirea stării de masiv, prin
lucrări de degajări, curăţiri şi rărituri, asigurându-se treptat selecţia arborilor care să prezinte la
exploatare calităţile dorite din punct de vedere tehnologic şi cenotic. Se operează astfel cu
prilejul alegerii speciilor de interes, la reglarea numărului de arbori în concordanţă cu stadiul de
dezvoltare al acestora, la ameliorarea continuă a factorilor de mediu.
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Intervenţiile de conducere a arboretelor au caracter cultural, ele fiind executate periodic
ca o reflectare a acţiunii de continuitate şi consecvenţă în cultura pădurilor. Denumirea de lucrări
de îngrijire şi conducere a arboretelor, multă vreme cunoscută sub numele de operaţiuni
culturale, este încetăţenită şi exprimă preocuparea susţinută a silvicultorului, pe întreaga durată
a ciclului, de gospodărirea durabilă a pădurilor. Prin modul cum se intervine cu asemenea
lucrări, prin rezultatele ce se obţin, în anumite arborete, timp de peste 80 ani, se pot desluşi
reuşitele/nereuşitele sistemului de gospodărire durabilă a arboretelor.
3.4.

Obiectivele lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor
Scopul lucrărilor de îngrijire și conducere este crearea celor mai favorabile condiţii

bioecologice şi economice în vederea obţinerii unei producţii corespunzătoare de biomasă sub
raport cantitativ şi calitativ pentru arboretele din grupa II funcţională, precum și creşterea
capacităţii de protecţie a calităţii factorilor de mediu pentru arboretele din grupa I funcţională.
Prin lucrările de îngrijire şi conducere se pot crea arborete pure sau amestecate, echiene
sau relativ pluriene, unietajate sau bietajate, mai rare sau mai dese, urmărindu-se realizarea
unei structuri optime în raport cu funcţiile atribuite.

Figura 6 Efectele directe și indirecte asupra arboretului prin intervenția cu lucrări de îngrijire
Executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere urmăreşte următoarele direcții:


ameliorarea compoziţiei, structurii şi calităţii arboretelor;



reducerea convenabilă a arboretului, astfel încât să nu afecteze calităţile mediului de
pădure, ci să asigure treptat aportul de nutriţie al arborilor valoroşi şi creşterile acestora;



reglarea raporturilor inter şi intraspecifice, atât la nivel de arboret cât şi între diferitele
etaje de vegetaţie;
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ameliorarea treptată a mediului pădurii, astfel încât să se realizeze intensificarea
funcţiilor protective şi productive ale acesteia;



recoltarea şi valorificarea unei cantităţi suplimentare de masă lemnoasă sub formă de
produse secundare.

3.5.

Premisele biologice, tehnice și economice ale lucrărilor de îngrijire și conducere a
arboretelor
Obiectivele urmărite prin operaţiunile culturale se pot realiza doar ţinând seama de

particularităţile constitutive şi funcţionale ale pădurii în orice loc şi orice moment din
dezvoltarea sa. Ameliorând natura unei păduri în conformitate cu ţelurile fixate, procesele
colective ale acesteia pot fi influenţate pozitiv, doar cunoscând bine sensul de desfăşurare al
acestor procese.
Premisele biologice ale operaţiunilor culturale constau din suma cunoştinţelor despre
biologia arboretelor, despre modul în care vor reacţiona arborii şi arboretele în ansamblul lor la
diferitele intervenţii practice (Petrescu,1971). Reglarea convenabilă a stării de desime se
realizează prin rărirea selectivă a arboretelor, reducându-se astfel, sistematic desimea prea mare
care conduce la accentuarea concurenţei şi încetinirea creşterii arborilor, precum şi la eliminarea
naturală a unu număr de exemplare care nu sunt întotdeauna dintre cele mai slab conformate sau
din speciile de mai mică valoare.
Înlocuind selecţia naturală cu cea artificială, se ţine seama de capacitatea arborilor rămaşi
de a reacţiona favorabil, în funcţie de gradul lor de adaptabilitate (plasticitate), la mediul specific
astfel modificat. Plasticitatea arborilor variază cu natura speciei şi cu provenienţa şi, ca urmare,
şi natura intervenţiei va fi diferenţiată în raport cu aceste caracteristici. Capacitatea de adaptare
scade pe măsură ce arborii şi arboretele înaintează în vârstă sau condiţiile staţionale se
înrăutăţesc şi, ca urmare, intervenţiile practicate vor diferi ca ritm şi intensitate în funcţie de
vârsta arboretelor şi de nivelul lor productiv.
În proiectarea şi executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii se vor avea în
vedere, deci, variabilitatea individuală, dinamica competiţiei inter- şi interspecifice, şi
neuniformitatea condiţiilor de mediu, fapt care face ca în fiecare loc să fie promovate
exemplarele din specia valoroasă, cel mai bine susţinute de mediul respectiv.
De asemenea, în executarea aceloraşi lucrări este necesar să se ţină seama de capacitatea
arborilor rămaşi de a valorifica intensiv şi integral spaţiul de hrană şi lumină, menţinând
permanent biocenoza în starea de saturaţie prin etajul arborilor. În acest sens, se are în vedere
faptul că un arbore care dispune de un spaţiu de creştere mai mare îşi activează creşterea, dar
numai până la o anumită limită, după care acesta nu mai reacţionează favorabil. Spaţiul optim de
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creştere variază cu vârsta, specia, provenienţa, structura arboretului, condiţiile staţionale etc.,
fiind deci dificil de cunoscut.
Selecţia (fenotipică) practicată prin lucrări de îngrijire şi conducere a pădurii, bazându-se
numai pe rărirea arboretului şi menţinerea celor mai valoroşi arbori ca specie şi conformare, are
totuşi un caracter limitat, deoarece nu acţionează şi asupra fondului genetic ereditar individual.
În cazul selecției negative, se pune accentul pe eliminarea exemplarelor rău conformate,
defectuoase, cu însușiri genetice necorespunzătoare scopului urmărit. În cazul selecției pozitive,
rărirea se bazează pe identificarea arborilor de valoare după criterii silviculturale, economice și
genetice, adecvate fiecărei specii.

Premise tehnice. Aplicarea
lucrărilor de îngrijire şi conducere a
pădurilor

constituie

o

latură

a

procesului de producţie forestieră şi,
ca urmare, este necesară armonizarea
cerinţelor

biologice

cu

cele

ale

gospodăririi pădurii cultivate. În acest
sens,

în

cunoscute

primul

rând,

mijloacele

trebuie
materiale

(unelte şi utilaje de lucru) de care se

Figura 7 Modalități de selectare a arborilor de
extras

dispune sau care sunt necesare pentru executarea acestui gen de lucrări şi prin a căror folosire să
se reducă la maximum pagubele care se pot produce în timpul exploatării. În plus, organizarea
raţională a lucrărilor menţionate presupune şi precizarea soluţiilor tehnice, a proceselor
tehnologice de adoptat, capabile să realizeze cât mai sigur, cât mai uşor şi cât mai ieftin
obiectivele urmărite.
Premise economice. Executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii implică, în
plus, şi alegerea unor tehnologii de lucru fundamentate economic. În acest caz, este necesar să se
urmărească atât eficienţa economică imediată a fiecărei lucrări executate, cât şi rentabilitatea
globală, obţinută prin întregul ansamblu de lucrări prin care se dirijează pădurea până la
termenul exploatării.
Din punct de vedere al eficienţei economice imediate, aplicarea lucrărilor de îngrijire şi
conducere a pădurii se impune de la sine, deoarece prin aceste intervenţii se introduce în
circuitul economic o cantitate de masă lemnoasă apreciabilă. Fără intervenţia cu lucrările
menţionate, cantitatea respectivă de lemn, care poate să reprezinte până la 50% din masa
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lemnoasă recoltată la atingerea termenului exploatării, s-ar pierde în urma procesului de
eliminare naturală.
Din punct de vedere al eficienţei economice de perspectivă (rentabilitatea globală),
care se poate stabili numai la realizarea vârstei exploatabilităţii, aceasta derivă din diversele
obiective realizate prin aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii (promovarea celor
mai bune exemplare sub aspect calitativ şi valoric etc.) şi care se traduc, în final, prin importante
avantaje economice.
Cele două laturi ale eficienţei economice trebuie atent corelate, având în vedere că, deşi
primele intervenţii în arboret sunt nerentabile sub raport economic, ele sunt hotărâtoare
pentru dirijarea pădurii cultivate în vederea sporirii eficienţei sale culturale şi economice.
În acest scop, se urmăreşte îmbunătăţirea tehnologiilor de lucru, creşterea gradului de
mecanizare a intervenţiilor, valorificarea superioară a produselor realizate etc., dar în nici un caz
renunţarea la executarea unor lucrări care nu se soldează cu o rentabilitate economică imediată,
dar sunt obligatorii pentru ameliorarea structurii, stabilităţii şi capacităţii productive şi
protectoare a pădurii.

Fotografia 8 Arboret parcurs cu o primă răritură în care anterior a fost executată o curățire fără
scoaterea și valorificarea masei lemnoase
3.6.

Clasificarea lucrărilor de îngrijire
În interiorul lucrărilor de conducere a arboretelor se deosebesc intervenţii

corespunzătoare stadiilor de dezvoltare şi obiectivelor economice şi sociale urmărite. Totodată
se includ între aceste lucrări şi o categorie de intervenţii cu caracter special, cum este cazul
lucrărilor de îngrijire la margine de masiv, elagajul artificial şi emondajul, lucrările de igienă
(tabelul 3).
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Tabelul 3 Clasificarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor (după Florescu, 1981)
Denumirea

Stadiul de

lucrărilor

dezvoltare

Obiective urmărite

Lucrări de îngrijire cu caracter sistematic (operaţiuni culturale)
desiş

- ţinerea în frâu a speciilor nevaloroase, copleşitoare, a
lăstarilor, a preexistenţilor etc.;

Degajări

- promovarea exemplarelor valoroase;
- ameliorarea compoziţiei arboretului;
- ameliorarea condiţiilor de creştere etc.
Depresaj
Curăţiri

seminţiş-

- rărirea convenabilă a arboretelor pure excesiv de dese;

desiş

- ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare.

nuieliş-

-

prăjiniş

rărirea şi selecţia în masă prin extragerea exemplarelo r
necorespunzătoare ca specie şi conformare;

-

ameliorarea compoziţiei arboretului;

-

creşterea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor
vătămători;

-

ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a arborilor
şi arboretului;

Rărituri

păriş-codru

-

selecţia individuală inter şi intraspecifică;

mijlociu

-

ameliorarea stării de desime, a compoziţiei şi calităţii
arboretului;

-

creşterea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor
vătămători;

-

ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a arborilor
valoroşi;

-

recoltarea şi valorificarea raţională şi superioară a masei
lemnoase rezultate.

Lucrări de îngrijire cu caracter special
Lucrări de

prăjiniş-

igienă

codru bătrân

-

ameliorarea stării fitosanitare prin extragerea arborilor
uscaţi, rupţi şi doborâţi, vătămaţi etc.;

-

obţinerea şi valorificarea unei mase lemnoase suplimentare
sub formă de produse accidentale.

Elagajul

nuieliş-păriş

-

înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate şi verzi de la baza
coroanei arborilor valoroşi.

artificial
-

Emondajul

îndepărtarea crăcilor lacome şi a mugurilor din partea
inferioară a tulpinii arborilor.

Îngrijirea

în

marginii

stadiile

toate

-

creşterea rezistenţei lizierelor de pădure la acţiunea
factorilor vătămători.

de masiv
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Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor au un caracter sistematic, ele
executându-se în mod periodic potrivit stadiului de dezvoltare a acestora, într-o succesiune bine
definită pe toată perioada ciclului de producţie. Caracterul sistematic al lucrărior presupune ca:


fiecare lucrare se caracterizează printr-un scop și tehnică de lucru aparte, dar integrate
între ele și în sistemul general de gospodărire a pădurilor;



fiecare intervenție este condiționată de lucrările anterioare și în același timp
condiționează intervențiile viitoare;



lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor sunt, pe de o parte, o continuare a
lucrărilor de îngrijire a semințișurilor și plantațiilor și, pe de altă parte, ele se corelează
organic cu viitoarele lucrări de regenerare;



efectul pozitiv în sporirea valorii arboretelor se poate obține numai prin executarea cu
consecvență a tuturor lucrărilor integrate în sistemul de îngrijire preconizat.
În cazul arboretelor cu structură echienă și relativ echienă gestionate în sistemul de

codru regulat sau de crâng simplu, lucrările de îngrijire se vor execută corespunzător stadiului
de dezvoltare al acestora.

Figura 8 Diferențierea lucrărilor de îngrijire și conducere în sistemul de codru regulat

Figura 9 Co-existența stadiilor de dezvoltare în sistemul de codru grădinărit
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În arboretele cu structură plurienă şi relativ plurienă tratate în codru grădinărit,
lucrările de îngrijire şi conducere au caracter continuu şi se execută concomitent cu recoltarea
arborilor ale căror grosimi au depăşit diametrul ţel. Având în vedere că stadiile de dezvoltare
sunt fragmentate pe suprafețe mici, dispersate pe întreaga întindere a arboretului, natura și
intensitatea lucrărilor de îngrijire vor fi mult mai diferite de la un loc la altul. Deci, în același
arboret, dar pe suprafețe mici, se va aplica întreaga gamă de lucrări de îngrijire (îngrijirea
semințișului, degajări, curățiri, rărituri).
3.7.

Intensitatea operaţiunilor culturale
Intensitatea parțială a fiecărei extrageri de arbori se exprimă prin raportul calculat în

procente dintre cantitatea recoltată la un moment dat (la o intervenție) și cantitatea existentă
înainte de intervenție. În mod practic, intensitatea parţială a operaţiunilor culturale se poate
exprima în mai multe moduri:


în funcţie de numărul arborilor la ha;



în funcţie de suprafaţa de bază a arborilor de extras;



în funcţie de volumul arborilor de extras;



în funcţie de gradul de reducere a consistenţei.
Intensitatea pe număr de arbori:
iN 

Ne
 100
Ni

în care,

Ne – număr de arbori extraşi ;
Ni – număr de arbori iniţial (înainte de intervenţie).
Intensitatea pe suprafaţă de bază:
iN 

Ge
 100
Gi

în care,

Ge – suprafaţa de bază a arborilor extraşi;
Gi – suprafaţa de bază a arboretului iniţial.
Intensitatea pe volum:
iV 

Ve
 100
Vi

în care,

Ve – volumul arborilor extraşi;
Vi – volumul arboretului iniţial (înainte de intervenţie).
Intensitatea operaţiunilor culturale în funcţie de gradul de reducere a consistenţei:


foloseşte ca mijloc de control;



stabileşte limita până la care se poate rări arboretul (0,7 – 0,8).
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La o intervenţie se disting următoarele grade de intensitate:


sub 6%, intensitate slabă;



între 6 şi 15%, intensitate moderată;



între 16 şi 25%, intensitate forte;



peste 25%, intensitate foarte puternică.
Intensitatea lucrărilor de îngrijire este determinată, pe de o parte, de țelul de gospodărire

și, pe de altă parte, de particularitățile arboretului respectiv (consistență, compoziție, vârstă,
productivitate, structură verticală etc.) și ale stațiunii (altitudine, expoziție, pantă, profunzimea
solului ș.a.).
Tabelul 4 Indici de recoltare prin lucrări de îngrijire-rărire (în procente față de volumul anterior
intervențiilor) pentru arboretele parcurse sistematic cu asemenea lucrări și având indici de
densitate de 0.9 – 1.0* (Norma tehnica 2 / 2000)
Formații și grupe de
Țelul
Vârsta arboretelor, ani
formații forestiere
de
11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- peste
prod. 20
30
40 50 60 70 80 90 100 100
Molidișuri
Brădete
Amestecuri
rășinoase
Făgete

de

fag

cu

Goruneto-făgete și șleauri
de deal cu gorun
Gorunete
și
stejărete
(inclusiv de stejar brumăriu
și stejar pufos)
ªleauri de câmpie, șleauri de
luncă, șleauri de deal cu
stejar
Teișuri
Cerete,
gârnițete
și
amestecuri de cer și gârniță
Salcâmete
Aninișuri
Arborete de salcie
Arborete de plop alb și plop
negru
Culturi
de
plopi
euramericani (selecționați)
Pinete și laricete
Arborete de duglas verde
*)

a
a
a

18
17
16

13
13
12

11
10
10

10
9
9

8
8
8

7
7
7

6
7
7

6
6
6

5
5
5

a
b
a
b
a
b

15
16
14
16
14
15

15
17
12
14
12
13

13
15
9
10
10
11

10
13
9
10
8
9

9
12
8
9
7
7

9
11
7
8
6
6

8
10
6
6
5
5

7
8
5
5
4
4

5
6

a
b

14
15

12
13

10
11

8
9

7
7

6
6

5
5

4
4

a,b
a

17
13

13
12

1
9

10
7

7
6

6
5

4

3

a
a
a
a

15
12
16
16

a,b

2550
18

a
a

10
12
12
7

15
16

4
4

4

10

12
12

10

Pentru arboretele cu indici de densitate de peste 1.0, indicii de recoltare se majorează cu 5-15%. Pentru arboretele

cu indici de densitate medii de 0.8 se programează rărituri dacă, pentru următorul deceniu, se întrevede majorarea
acestuia la cel puțin 0.9; în acest caz indicii de recoltare se diminuează cu 20-40%.
*)

Țel de producție: a – lemn pentru cherestea; b – lemn pentru furnire și derulaj.
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Determinarea intensității optime a tăierilor de îngrijire este întotdeauna o problemă
de primă importanță, evitându-se atât extragerile exagerate, cât și cele sub nivelul eliminării
naturale. Dozarea intensităţii intervenţiilor de rărire pe durata existenţei unui arboret reprezintă
un aspect tehnic şi economic.
Sunt două praguri critice ale lucrărilor de acest gen: o dată când acestea nu se execută
când arboretul o cere şi apoi, în cazul unor intensităţi puternice, când reacţia arboretului nu este
cea scontată. Deosebit de dăunătoare pentru viitorul arboretelor sunt:


intervențiile de intensitate slabă în fazele de desiș-păriș, care nu îndeplinesc scopul
lucrărilor de degajări și curățiri



intervențiile puternice și foarte puternice, când ele sunt efectuate la vârste de peste 40 ani.

Fotografia 9 Făget aflat în stadiul de prăjiniș parcurs cu lucrări de curățiri de intensitate forte
Normele tehnice aduc următoarele precizări privind adaptarea intensității intervențiilor la
specificul arboretelor:


indicii recomandați de recoltare pentru rărituri sunt prevăzuți în normele tehnice 2/2000
(Anexa 7 -tabelul 4).



în arboretele tinere, intensitatea fiecărei intervenţii se reglează prin gradul de închidere al
coronamnetului (consistenţa arboretului), precizându-se valoarea acestuia pe natură de
lucrări. În cvasitotalitatea situaţiilor din teren consistenţa sub care nu scade intensitatea
fiecărei intervenţii este 0,8.



În cazurile când, deși consistența medie a unui arboret este de 0.8, respectiv sub pragul
critic, dar repartizarea arborilor nu este uniformă pe întreaga parcelă, existând pâlcuri cu
consistența 0.9 sau mai mare, se vor efectua rărituri parțiale în porțiunile respective.



În pădurile cu funcții speciale de protecție, intensitatea de rărire este dictată de funcția
de protecție pe care o îndeplinesc. În acest caz, intensitatea va fi, în general, mai redusă
(slabă și moderată)
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În arboretele ce au depășit stadiul de prăjiniș, stabilirea intensității răriturilor numai
după indicele de închidere a coronamentului nu asigură întotdeauna rezultatele scontate.
În asemenea cazuri, se justifică efectuarea unui control al intensității extragerilor prin
suprafața de bază sau prin volum, folosind volumele reale stabilite prin inventarieri
parțiale și creșterea curentă în suprafață de bază sau volum determinată după tabelele de
producție.



În arboretele de molid însă se recomandă să se adopte de timpuriu intensităţi forte
pentru a pregăti şi consolida arboretele respective împotriva efectelor distructive ale
vântului. Cu toate acestea, în situaţia arboretelor de molid care nu au fost parcurse la
timp cu lucrări de îngrijire şi conducere, intensitatea primelor extrageri va fi mai mică.

3.8.

Factorul de spaţiere Hart – Becking
Acest factor de spațiere este folosit pentru determinarea intensității de intervenței pentru

arboretele folosită în special pentru arboretele pure şi echiene și se bazează pe următoarea
formulă de calcul:

S% 

a
 100
H dom

în care,
a = distanţa medie între arbori, în m;
Hdom = înălţimea dominantă (superioară) a
arboretului.
În ipoteza în care arborii sunt
dispuşi uniform în vârful unui hexagon:
a

10000
N

3
2



100
N  0.866

în care,

Figura 10 Calculul indicelui HartBecking

N – număr de arbori la hectar
(10000 m2)
Clasificarea arboretelor după factorul de spaţiere înainte de intervenţie, folosită în special
pentru arborete tinere sau mature, pure şi echiene, se face până la atingerea unei înălţimi
dominante de 25 m.
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S% > 20% - arborete cu desimi normale, în care se poate aplica o silvotehnică energică
şi eficace (rărituri de intensităţi mari);



S% = 15-20% - arborete cu relativ dese, în care se poate aplica o silvotehnică tradiţională
(cu rărituri de intensităţi moderate);



S% < 15% - arborete dese, instabile, în care este necesară prudenţă în intervenţii, se
recomandă aplicarea unor rărituri;



S% < 10% - arborete excesiv de dese, în care este interzisă, din motive de stabilitate,
executarea răriturilor.

Valoarea factorului de spaţiere se consideră că poate fi modificată cu 5% la fiecare
intervenţie cu rărituri şi să se găsească în general în intervalul 20-25%.
La principalele specii forestiere literatura recomandă următoarele valori:





Molid:
16 – 20%;
Pin silvestru:
20-24%;
Brad:
16-18%;
Larice
20-24%.
În funcţie de valoarea lui S% după intervenţie răriturile se clasifică în:






Rărituri slabe
Rărituri moderate
Rărituri forte (puternice)
Rărituri foarte puternice

S% = 15(16)%;
S% = 19(18-20)%;
S% = 22 (25%);
S% = 25%.

Fotografia 10 Arboret de molid excesiv de des cu risc foarte ridicat de apariție a doborâturilor
de vânt

46

Silvicultură II (Silvotehnică)- suport de curs pentru învățământ la distanță

3.9.

Periodicitatea lucrărilor de îngrijire
Periodicitatea lucrărilor de îngrijire este intervalul de timp după care se revine, pe

aceeași suprafață, cu o anumită lucrare de îngrijire.
Intervalul de timp după care se revine pe aceeaşi unitate amenajistică cu o anumită
lucrare de îngrijire este determinat de exigenţele faţă de lumină ale speciilor ce intră în
compoziţia arboretului, vârsta şi consistenţa, stadiul de dezvoltare ale acestuia, precum şi de
clasa de producţie. De regulă, nu se efectuează o nouă curăţire sau răritură decât după ce
arboretul şi-a închis din nou starea de masiv.
Stabilirea momentului oportun pentru o nouă lucrare de îngrijire se determină pentru
fiecare arboret în parte, pe baza unor atente observații și măsurători de teren. Pentru orientare,
vor fi folosite recomandările din normele tehnice de îngrijire și conducere a arboretelor.
Tabelul 5 Periodicitatea lucrărilor de îngrijire pentru arborete parcurse sistematic cu asemenea
intervenții silviculturale (valori orientative) – Norma tehnică 2/2000, Anexa 8
Periodicitatea lucrărilor de îngrijire
Formația sau grupa de
Degajări
Curățiri
Rărituri în stadiul de
formații forestiere
(depresaj)
dezvoltare
1
2
3
4
5
6
Molidișuri
2-3
4-5
5-6
6-8
8-10
Brădete
2-3
3-5
6-8
8-10
10-12
Amestecuri de fag cu rășinoase
1-3
3-5
5-6
7-8
8-11
Făgete
2-4
3-5
6-8
8-10
10-12
Goruneto-făgete și șleauri de deal cu
1-3
4-5
5-7
8-10
10-12
gorun
Gorunete și stejărete (inclusiv de
1-3
3-5
5-6
8-10
10-12
stejar brumăriu și stejar pufos)
Șleauri de câmpie, șleauri de luncă,
1-3
2-3
4-5
5-7
7-8
șleauri de deal cu stejar
Teișuri
1-3
4-5(6)
5-6
6-8
8-10
Cerete, gârnițete și amestecuri de cer
2-3
4-7
5-7
8-10
10-12
și gârniță
Salcâmete
1-3
3-4
4-5
5-6
Aninișuri
1-2
2-3
4-6
6-7
Arborete de salcie
2-3
3-4
Arborete de plop alb și plop negru
1-2
2-3
3-5
4-5
Pinete și laricete
2-3
3-5
5-6
6-7
7-8
Arborete de duglas verde
1-3
3-5
5-7
8-10
Notă: În culturile de plopi selecționați și de salcie selecționată nu se execută degajări și curățiri. În schimb se
execută elagaje artificiale și 1-2 rărituri, prima foarte puternică, a doua slab-moderată.

Rezumat
 Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor sunt lucrările executate în mod sistematic de
la regenerarea arboretului și până la exploatabilitatea acestuia. Ele au ca scop realizarea unei
compoziţii şi structuri a viitorului arboret în măsură să asigure exercitarea integrală a
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funcţiilor atribuite, lemn de valoare comercială ridicată, în cazul arboretelor cu rol prioritar
de producție şi exercitarea funcțiilor de protecție, pentru arboretele din grupa I funcțională.
 Lucrările de îngrijire și conducere se diferențiază în raport de stadiul de dezvoltare al
arboretului, existând următoarele operațiuni culturale sistematice: degajări/depresaj în desiș,
curățiri în niueliș-prăjiniș și rărituri în păriș, codrișor și codru mijlociu.
 În primele stadii de dezvoltare lucrările de îngrijire au caracter de lucrări de investiții care
vor fi recuperate printr-o acumulare mai activă de biomasă și o calitate mai bună a arborilor
rămași.
 În aplicarea sistematică a lucrărilor trebuie să se țină cont de relația dintre intensitatea de
intervenție și periodicitatea – timpul după care se revine cu o nouă lucrare.
Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor cu structură de codru grădinărit se
execută:
a. cu 10-20 de ani înainte ca arboretul să fie parcurs cu tăieri de regenerare;
b. cu 20-40 de ani înainte ca arboretul să fie parcurs cu tăieri de regenerare;
c. concomitent cu parcurgerea arboretului cu tăieri de regenerare.
1.2. Curăţirile reprezintă lucrările de îngrijire şi conducere executate în stadiile de:
a. desiş;
b. nuieliş;
c. prăjiniş;
d. păriş.
1.3. Obiectivul principal al curăţirilor îl constituie:
a. înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare;
b. creșterea clasei de producție a arboretului;
c. salvarea de copleşire a speciilor valoroase.
1.4. Obiectivele mai importante care pot fi urmărite prin executarea răriturilor sunt:
a. ameliorarea calitativă a arboretelor, sub raportul calităţii tulpinilor şi coroanelor
arborilor;
b. activarea creşterii în înălţime a arborilor valoroşi;
c. declanşarea procesului de regenerare naturală.
1.5. Periodicitatea curăţirilor recomandată de normele tehnice pentru diferite formaţii
forestiere este de:
a. 1-3 ani în molidişuri;
b. 4-5 ani în brădete;
c. 1-3 ani în goruneto-stejărete.
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1.6. Periodicitatea răriturilor executate în fazele de codrişor - codru mijlociu, recomandată de
normele tehnice pentru diferite formaţii forestiere este de:
a. 7 -10 ani în molidişuri;
b. 5-6 ani în brădete;
c. 8-12 ani în făgete.
1.7. Periodicitatea răriturilor executate în fazele de codrişor - codru mijlociu, recomandată de
normele tehnice pentru diferite formaţii forestiere este de:
a. 7 -10 ani în molidişuri;
b. 5-6 ani în brădete;
c. 8-12 ani în făgete.

Teme de control
I.

Completați în figura corespunzătoare succesiunii stadiilor de dezvoltare a unui arboret
următoarele elemente: a) denumirea stadiului de dezvoltare, b) caracteristicile
dimensionale de diferențiere a stadiului de dezvoltare, c) lucrările de îngrijire și
conducere posibil de executat pe fiecare stadiu de dezvoltare.

II.

Considerând datele din tabelul de mai jos, calculați intensitatea intervenției acestei
lucrări de curățiri, pe număr de arbori. Oferiți rezultatele pe specie și per total.

Specie
Alun
Brad
Fag
Molid
Paltin
Total

Nr. arbori înainte de
intervenție/ha
70
155
1808
130
20
2068

Nr. arbori după
intervenție/ha
0
60
708
80
10
858

Intensitate
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III.

Considerând datele din tabelul de mai jos, calculați:



Suprafața de bază a aboretului înainte de intervenție.



Suprafața de bază a arboretului după intervenție.



Intensitatea intervenției pe suprafață de bază.
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Specie
Fa
Mo
Fa
Br
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Br
Fa
Fa
Fa
Fa
Br
Br
Br
Br
Fa
Br

Diametrul de bază
23
10
30
11
19
32
24
51
42
12
44
16
44
47
56
22
37
43
12
21

Arbori extrași
x

x
x
x

x
x

Bibliografie minimală

* * * , 2000 - NT 2 – Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor, Bucureşti
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4.1.

Introducere
Această lecție prezintă modul de execuție al lucrările de îngrijire și conducere a

arboretelor în contextul prevederilor tehnice actuale. Cursul oferă detaliile tehnice pentru
efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere oferind și avantajele și dezavantajele aplicării unor
anumite lucrări care să fie analizate în raport de situația de fapt a arboretelor. Cunoașterea
modului de executare a lucrărilor de îngrijire este una din competențele de bază ale unui silvotehnician, deciziile tehnice necesar a fi luate fiind în cele mai multe cazuri mult mai complexe
comparativ cu aplicarea automatizată a unor intensități de rărire.
4.2.

Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

Prin parcurgerea acestei unități de învățare, cursanții se vor familiariza cu noțiuni tehnice
specifice privind:


Necesitatea efectuării lucrărilor de degajare, în ciuda costurilor necesar a fi plătite
pentru această operație și a modului lor de execuție;



Importanța esențială a lucrărilor de curățire pentru eliminarea arborilor rău conformați;



Tipologia și modul de aplicare a lucrărilor de rărituri;



Clasificarea valorică a arborilor dintr-o biogrupă și înțelegerea relațiilor dintre acestea;



Lucrările speciale de îngrijire necesar a fi executate în cazuri specifice

Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 4 ore. UI 4 are un număr de 14
pagini.
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4.3.

Lucrări de îngrijire și conducere în semințiș-desiș
Degajările sunt lucrări frecvente în existenţa unui arboret care şi-a constituit starea de masiv,

aflat în stadiul de desiş.
Prin degajare se va înțelege lucrarea de îngrijire efectuată în stadiul de semințiș și desiș, prin
care se urmărește apărarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor secundare copleșitoare
sau de o altă proveniență, considerată necorespunzătoare.
Se execută în momentul când concurenţa dintre specii este mai evidentă, practic atunci când
desimea este mare şi se impune îndepărtarea speciilor de provenienţă şi valoare inferioare. Se menţin
în arboret prin intervenţiile care se fac, exemplarele din sămânţă, bine conformate în dauna lăstarilor,
a preexistenţilor necorespunzători şi a seminţişurilor neutilizabile.

Fotografia 11 Exemple de copleșire a speciilor valoroase
Acest gen de lucrări se realizează prin tăierea sau ruperea vârfurilor ori a ramurilor speciilor
copleşitoare, la 30-50 cm sub nivelul exemplarelor valoroase, pentru a face posibilă pătrunderea
luminii de sus sau din lateral la partea superioară a coroanelor acestora. Se extrag şi exemplarele
bolnave, puternic vătămate, înfurcite. Operaţiunea se execută manual cu cosoare, foarfece speciale şi
toporaşe precum şi prin procedee şi mijloace chimice.
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Prezența speciilor de amestec ajutătoare și arbustive în arboret este de o deosebită importanță
pentru asigurarea unor condiții bune de vegetație. De aceea, se urmărește apărarea speciilor de
valoare și nu distrugerea tuturor celorlalte exemplare din arboret. Prin degajări, deci, se caută
exemplare de apărat și nu extragerea tuturor exemplarelor din jur, care se pot dovedi foarte
folositoare pentru viitorul arboretului.
Perioada de execuţie a lucrărilor de degajări pentru arboretele de foioase este august –
septembrie, când pot fi deosebite bine speciile; periodicitatea acestora este determinată de
caracteristicile biologice ale acestora şi condiţiile de staţiune, între 1 şi 3 ani. Sunt frecvente cazuri
când se intervine cu asemenea lucrări de 2 ori, la intervale de până la 3 ani.
Cu ocazia degajărilor, se extrag din arboret și preexistenții nefolositori, care au rămas
neextrași în urma lucrărilor de îngrijire a semințișurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare,
întrucât dăunează tineretului din jurul lor. În arboretele pure de foioase, degajările se preocupă de
extragerea

lăstarilor,

îndeosebi a celor proveniți
din tulpini ale arborilor mai
vârstnici, a unor preexistenți
și a elementelor dominante
cu crăci groase și coroane
lăbărțate (arbori „lupi“).
Periodicitatea
determinată

atât

este
de

caracteristicile biologice ale
speciilor

principale

și

Fotografia 12 Porțiune de arboret care necesită degajări
întârziate

copleșitoare, care compun
arboretul, cât și de condițiile staționale. De regulă, degajările se repetă la 1-3 ani, mai devreme la
cvercinee, amestecuri de fag cu rășinoase, salcâmete ș.a. și mai rar la făgete, molidișuri etc. Uneori
sunt necesare chiar două degajări pe an (de pildă în șleaurile de luncă).
Când degajările se execută în arborete care se află în stadii de dezvoltare superioare, operația
se numește degajare întârziată.

Prin lucrări de depresaj se urmăreşte rărirea seminţişurilor şi a desişurilor pure provenite din
regenerări naturale sau din semănături directe.
Scopul execuţiei acestor lucrări îl constituie crearea de condiţii favorabile de dezvoltare a
tinerei generaţii. Prin depresaj se asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, îndepărtarea
exemplarelor nedorite şi dezvoltarea puieţilor. Executarea acestor lucrări, atât în seminţişurile
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naturale cât şi în desişurile excesiv de dese are caracter selectiv şi se face în benzi (1-3 m lăţime). Se
delimitează în acest scop culoare, amplasate alternativ, de pe care se extrag toate exemplarele
existente, procedându-se manual sau folosind utilaje mecanice de tip uşor, ori procedee chimice.
Depresajul constituie ca o primă selecţie a exemplarelor ce vor forma viitorul arboret, fapt ce
reclamă o atenţie specială de a nu se răni exemplarele care rămân pe picior.
4.4.

Lucrări de îngrijire și conducere în nuieliș - prăjiniș
Curăţirile se execută în stadiul de nuieliş şi prăjiniş şi au ca scop îmbunătăţirea compoziţiei,

creşterii şi calităţii arboretului.
Se extrag arborii ce nu corespund ţelurilor de gospodărire ca specie, conformare, stare de
sănătate şi poziţie cenotică. În stadiile de nuieliş şi prăjiniş se manifestă o puternică concurenţă intra
şi interspecifică, ca rezultat al activării procesului de eliminare naturală, cum este cazul molidişurilor
unde formează tulpini prea subţiri în raport cu înălţimea lor. În practică se remarcă diferenţieri în
dezvoltare, mai mari în cazul semănăturilor directe sau în regenerări naturale şi mai mici în
arboretele provenite din plantaţii, situaţii ce conduc la creşterea activă a exemplarelor din specii mai
puţin valoroase.
Intervenţiile care se fac urmăresc o selecţie în masă, ce are un caracter negativ, evident fără a
se neglija exemplarele bine conformate din speciile care prezintă interes silvicultural şi economic.
Este necesar ca în prealabil asemenea lucrări să fie precedate de o accesibilizare interioară a
arboretelor prin deschiderea de linii de acces.

Fotografia 13 Stadiul de dezvoltare nuieliș înainte de curățire (stânga) și după curățire (dreapta)
Silvicultorul este preocupat de a marca şi extrage mai întâi exemplarele de preexistenţi sau
cele rău conformate, ori din specii mai puţin valoroase. Prin intervenţia de curăţire se urmăreşte
proporţionarea amestecului, reducerea desimii, îndepărtarea exemplarelor rupte, rău conformate,
necorespunzătoare scopului urmărit. Exemplarele din plafonul inferior se menţin în continuare
pentru a nu se dezgoli solul, mai ales dacă sunt constituite din specii de umbră; cele din speciile
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ajutătoare nu se extrag în măsura în care nu stânjenesc speciile valoroase sau împiedică
accesibilitatea şi colectarea lemnului ce rezultă prin asemenea intervenţii.
Intensitatea curăţirilor depinde de
specie, consistenţă, starea de vegetaţie, de
ponderea arborilor cu defecte şi modul de
repartizare

a

acestora,

de

ţelurile

de

gospodărire. Este obligatoriu să nu se scadă
consistenţa sub 0,8. Se revine, cu asemenea
intervenţii după reînchiderea coronamentului,
la intervale cuprinse între 3 şi 5 ani. Execuţia
lucrărilor se face în perioada 1 mai – 15 iunie,
manuală, cu topoare şi fierăstraie de tip uşor
sau cu agregate mecanice portabile.
Materialul rezultat din curăţiri se

Fotografia 14 Grămezi de crăci rezultate din
aplicare lucrărilor de curățiri

valorifică în principal ca lemn de foc sub formă de grămezi de crăci, precum şi ca fascine, araci, cozi
de unelte, manele, lemn pentru construcţii rurale.
4.5.

Lucrări de îngrijire și conducere în păriș, codrișor, codru mijlociu
Răriturile sunt lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor care se realizează periodic în

arborete care au realizat stadiul de păriş. Se execută în stadiile de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi
au ca scop reducerea în mod selectiv a numărului de exemplare la unitatea de suprafaţă pentru
ameliorarea structurii, creşterii, calităţii şi funcţiilor pădurii.
Sunt intervenţii mai pretenţioase,
complexe şi cu efecte favorabile asupra
generaţiei existente şi, în egală măsură şi
asupra viitorului arboret. Prin aceste
intervenţii se realizează o selecţie pozitivă,
favorizându-se dintre arborii rămaşi după
execuţia curăţirilor, exemplarele cele mai
bine conformate şi valoroase din punct de
vedere silvicultural şi comercial.

Figura 11 Clasificarea răriturilor
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Se cunosc, în practica silvică din ţările europene – inclusiv din România, diverse modalităţi
şi procedee de lucru, care sunt grupate în două metode fundamentale de răritură: răritura selectivă şi
răritura schematică.
Prin răritura selectivă alegerea arborilor care rămân şi a celor care se extrag se face după
criterii stabilite anterior. Luând în considerare metoda adoptată de clasificare a arborilor, se
deosebesc: răritura de jos, răritura de sus, răritura mixtă (combinată), răritura grădinărită etc.

Răritura de jos, cunoscută ca răritură în dominat, constă în extragerea exemplarelor
dominate, din plafonul inferior, clasele a IV-a şi a V-a Kraft.
Prin aceste intervenţii plafonul inferior dispare, adâncimea coronamentului se reduce, situaţie
care conduce la realizarea de arborete monoetajate uniforme, cu închidere pe orizontală. În funcţie
de clasificarea şi numărul arborilor, răritura de jos poate fi: slabă, moderată şi forte.
Tabelul 6 Elementele esențiale de caracterizare a răriturii de jos
Caracteristici
Denumită şi răritură în dominant, operaţie de înmormântare a morţilor.
Fundamentată de Hartig (1791).
Se bazează pe clasificarea poziţională Kraft:


Se extrag arborii din clasele IV şi V;



Considerente neeconomice.

Din plafonul superior se extrag doar exemplare uscate, rupte şi vătămate.
Avantaje

Ameliorează starea de sănătate.
Reduce concurenţa pentru hrană şi apă.
Pot fi realizate de personal mai puţin specializat.

Dezavantaje

Nu modifiă esenţial sensul selecţiei naturale
Nu contribuie la stimularea creşterii şi rezistenţei arboretelor

Aplicare

În Europa se mai aplică în Suedia şi Finlanda în arborete pure de răşinoase

Răritura de sus, denumită şi răritura în dominant, constă în extragerea arborilor apreciaţi
ca necorespunzători din plafonul superior.
Este vorba de exemplare rău conformate cu coroana asimetrică, vătămate sau din specii
secundare. Din plafonul inferior se scot numai exemplarele uscate sau vătămate. Este de dorit să se
menţină un plafon inferior suficient de dens şi continuu pentru a proteja solul şi a favoriza
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producerea elagajului natural. Şi în această răritură se deosebesc trei grade de intensitate: slabă,
moderată şi forte. Se aplică cu precădere în arboretele de stejar pur, sau în amestec cu cer şi gârniţă,
precum şi în amestecurile de răşinoase cu foioase.
Tabelul 7 Elementele esențiale de caracterizare a răriturii de sus
Caracteristici
Denumită şi răritura în dominant.
Fundamentată în Franţa (1881).
Se extrag arborii din clasele I şi III Kraft – din speciile nedorite, precum şi
cei rău conformaţi, lăbărţaţi.
Are caracter de selecţie pozitivă.
Avantaje

Se diminuează concurenţa pentru spaţiul aerian şi de hrană.
Arborii valoroşi din plafonul superior sunt favorizaţi.
Este favorizată prezenţa subetajului.
Se pot comercializa produse secundare de dimensiuni mari.

Dezavantaje

Pot apărea vătămări prin exploatare.
Se diminuează capitalul lemnos existent pe picior.
Creşte riscul dispariţiei speciilor de amestec dar şi pătrunderea speciilor de
umbră în plafonul superior (ex. carpenul în plafonul stejarului).

Aplicare

Aplicată în arborete de cvercinee (Franţa) sau cvercinee şi fag (Danemarca).

Răritura selectivă (combinată) constă din selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi ca
specie şi conformaţie, bine plasaţi spaţial, intervenindu-se, după caz, atât în plafonul inferior cât şi în
cel superior.
Potrivit clasificării funcţionale a arborilor, adoptată la noi în 1966, se disting în lucrările de
rărituri următoarele clase de arbori, utilizat în răriturile selective. Astfel o biogrupă este constituită
dintr-un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare, care se situează în jurul unuia sau a doi
arbori valoroşi:


arbori de valoare (de viitor), care se aleg dintre exemplarele dominante din speciile
principale, astfel încât să prezinte o coroană normală, uniform constituită, cu o bună
înrădăcinare şi o spaţiere corespunzătoare; Acești arbori se aleg din păriş, se pot selecta şi la
o nouă intervenţie; se recomndă să fie uniform repartizaţi



arbori ajutători (folositori), se aleg de preferinţă din clasele III şi IV Kraft, indiferent de
specie, în scopul favorizării creşterii şi dezvoltării exemplarelor valoroase şi, totodată,
protejării şi ameliorării solului;



arbori de extras, cei dăunători, vătămaţi, rău conformaţi, care prin poziţia lor în arboret
împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare şi folositori. Pot fi de asemenea arborii
uscaţi sau în curs de uscare sau arborii de viitor din biogrupe prea dese.



arbori indiferenţi: cei care nu se găsesc în raporturi directe cu arborii de viitor.
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Modul de lucru se bazează pe identificarea arborilor de viitor, după anumite criterii.
Astfel, se aleg din categoria speciilor principale, aparținând claselor poziționale 1 și 2 Kraft, din
rândul arborilor sănătoși, cu trunchiuri cilindrice bine conformate, fără înfurciri și alte defecte, cu
coroană cât mai simetrică și ramuri relativ subțiri etc. Alegerea lor se va face și în funcție de țelul de
gospodărire (lemn pentru furnire, lemn pentru cherestea, efecte de protecție hidrologice superioare,
efecte estetice deosebite ș.a.). Întotdeauna se vor alege mai mulți arbori de viitor decât numărul
optim de exemplare valoroase la exploatabilitate. În funcție de posibilitățile de realizare, se va
proceda la însemnarea arborilor de viitor.
În general, alegerea arborilor de valoare se face luând în considerare grupele de arbori care se
găsesc în relații de strânsă interdependență în biogrupe. În cadrul fiecărui grup, se va face întâi
alegerea arborilor de valoare, iar în raport cu aceștia se vor examina și clasifica restul arborilor.
Alegerea arborilor de extras urmează totdeauna după alegerea și eventual însemnarea arborilor de
valoare.

Fotografia 15 Arboret parcurs cu lucrări de rărituri selective cu materializarea arborilor de viitor
În pădurile din grupa a II-a, arborii de valoare, pe lângă o creștere activă, trebuie să
asigure și un procent ridicat de lemn de calitate superioară. De aceea ei se vor alege de preferință din
arborii dominanți (clasa II Kraft), sănătoși, cu trunchiuri bine conformate, cu coroană normală și
simetrică (uniformă), cu scoarța subțire, cu o înrădăcinare (în special la molid) și o spațiere
corespunzătoare. Se vor folosi și criterii genetice proprii fiecărei specii, diferențiate în raport cu țelul
de producție. În arboretele amestecate, constituite din mai multe etaje, arborii de valoare aparțin, în
general, etajului superior. În tinereturile de stejar, molid sau alte specii principale, aflate sub
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acoperișul unor specii de foioase (ca mesteacăn, plop etc.), arborii de valoare pot fi aleși și din
subetaj, ținând însă seama de vârsta arboretului și scopul urmărit prin lucrarea de îngrijire respectivă.
La alegerea arborilor de valoare se va
căuta, pe cât posibil, ca aceștia să fie în mod
uniform repartizați pe întreaga suprafață și să
formeze biogrupe viabile cu arborii ajutători din
jur. Prin executarea lucrărilor de îngrijire la timp
și în mod susținut, arborii de valoare ajung să
aibă,

în preajma exploatabilității, coroane

simetrice, suficient de dezvoltate (cca 1/3 din
înălțime),

trunchiuri

pline,

fără

defecte

importante, elagate pe o înălțime mare.
Pentru pădurile din grupa I (păduri cu
funcții speciale de protecție), la
Figura 12 Distribuţia arborilor pe categorii de
diametre şi a arborilor extraşi, în funcţie de
metoda de răritură adoptată (după L. Petrescu,
1971)

alegerea

arborilor de valoare se va ține seama în primul
rând de funcțiile de protecție pe care trebuie să le
îndeplinească arboretele respective (fără a neglija
însă funcția de producție). De pildă. pentru

funcția de protecție a solului, arborii de valoare trebuie să aibă un sistem radicelar puternic dezvoltat.
În cazul arboretelor cu funcții de recreere, la alegerea acestor arbori se va avea în vedere și calitățile
lor decorative; astfel, pot deveni arbori de valoare exemplare de mesteacăn, amplasate în zone de
mare interes peisagistic.
Metoda schematică. Spre deosebire de metoda selectivă, prin cea schematică sunt extrase în
mod sistematic, după o schemă prealabilă, toate exemplarele, bune sau rele, de pe un rând, culoar,
bandă sau din distanță în distanță, de pe același rând.
Tabelul 8 Elementele esențiale de caracterizare a răriturii schematice
Caracteristici
Arborii de extras se îndepărtează după o schemă stabilită în prealabil,
fără a se face o diferenţiere a acestora în raport cu anumite criterii.
Răritura în linie: prin care se extrag rânduri la intervale constante;
Răritura din distanţă în distanţă: se extrag arbori aflați la distanţe egale;
Monoculturi: plop, molid.
Avantaje

Se aplică uşor, nu necesită tehnică de execuţie;
Este posibilă mecanizarea;
Volum mai mare decât la răriturile de jos: lemn de toate dimensiunile.

Dezavantaje

Aplicarea limitată la anumite arborete;
Pot rămâne pe picior arbori uscaţi, lâncezi.

Aplicare

Monoculturi
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Tehnica de executare a răriturilor depinde de ţelul de gospodărire, starea şi structura
arboretului. Caracterul intervenţiei şi intensitatea extragerilor se stabilesc după vârstă, specie,
condiţiile de vegetaţie, stadiul de dezvoltare, ţelul de gospodărire şi natura lucrărilor executate
anterior. La începutul stadiului de păriş se execută prima intervenţie, care în mod obişnuit este mai
puţin intensă, după care intensitatea poate creşte în raport cu vârsta arboretului. În stadiile de
codrişor şi codru mijlociu, intensitatea răriturii se diminuează treptat.
Stabilirea intensităţii şi periodicităţii răriturilor nu trebuie să afecteze creşterea, calitatea şi
rezistenţa la vânt a arboretului, iar consistenţa acestuia să nu scadă sub 0,8 (0,7 în rare cazuri bine
motivate). În mod curent aceste intervenţii se execută după compoziţia arboretului şi stadiul de
dezvoltare al acestuia la intervale cuprinse între 4 – 6 ani (păriş) şi 5 – 10 ani (codrişor şi codru
mijlociu).
4.6.

Lucrări de îngrijire cu caracter special
Prin tăieri de igienă se urmărește asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a

arboretelor, prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și
zăpadă, puternic atacați de insecte, precum și a arborilor cursă și de control folosiți la protecția
pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor
Cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile, după necesități impuse
de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire
normale (curățiri și rărituri) și tăieri de regenerare. În anul parcurgerii arboretelor cu asemenea
lucrări de îngrijire sau regenerare, igienizarea se realizează concomitent cu aceste intervenții.
Intensitatea, respectiv volumul de extras prin aceste lucrări este determinată de starea de fapt
a fiecărui arboret în perioada dată. În fapt tăierile de igienă se execută periodic în arborete în limita
unui volumul de extras prin astfel de intervenţii reglementat de autoritatea publică (1 m3/an/ha),
produsele rezultate fiind produse de igienă. Executarea lor ar trebui însă să depinde doar de starea
fitosanitară a fiecărui arbore. Extragerea de arbori sănătoși ca și produse de igienă constituie astfel o
încălcare a regimului silvic.
Elagajul artificial urmăreşte ameliorarea calităţii arborilor prin tăierea ramurilor uscate,
parţial uscate sau chiar verzi de pe trunchiul acestora.
Se înlătură aceste ramuri prin tăiere, în mod progresiv, operaţiunea făcându-se de lângă
scoarţă, paralel cu axa tulpinii arborelui, cât mai neted posibil. Se aplică selectiv în arborete de
productivitate superioară, asupra arborilor de valoare, la înălţimi de până la 6-12 m de la sol. Tăierea
de ramuri verzi este mai puţin recomandată şi se execută la arbori plantaţi în dispozitive rare.
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Lucrarea se va efectua numai pentru o parte din arborii ce compun arboretul și anume pentru
cei mai valoroși dintre ei. Este indicat ca lucrările să fie eșalonate în mai multe reprize succesive, de
obicei două sau trei. La început, se îndepărtează ramurile uscate de la baza tulpinilor, pe o înălțime
de 2-3 m iar la revenirile ulterioare se avansează până la 5-6 m și, respectiv, până la aproximativ 8 m
(înălțime maximă recomandabilă și pentru plopi).
Epoca optimă pentru aplicarea elagajului artificial este cea de la sfârșitul iernii (lunile martie
și aprilie). Nu se va executa în perioada de vară (august-septembrie), pentru că atunci este maxim
pericolul infestării arborilor cu spori de ciuperci, la nivelul rănilor de elagaj. Totodată, se vor evita
perioadele geroase.
Emondajul se referă la tăierea ramurilor lacome apărute pe trunchiul arborilor din mugurii
dorminzi. Se aplică după ce s-au format ramuri lacome mai ales la arboretele rărite.
Crăcile lacome apar frecvent în gorunete și stejărete de stejar pedunculat, precum și în
arborete de plopi, la exemplare puse brusc în lumină, fără a avea o coroană bine dezvoltată sau un
subetaj bogat, care să protejeze tulpinile arborilor. De asemenea, crăcile lacome apar și la arbori în
curs de uscare, fiind un semn al slăbirii lor fiziologice.
Îngrijirea marginii de masiv se execută la liziere, prin rărirea timpurie a arboretelor încă de
la înființarea lor, pentru întărirea rezistenței arborilor individuali care astfel își vor forma coroane
dezvoltate până în apropierea solului și înrădăcinare puternică în vederea protejării pădurii împotriva
vântului, precum și prin realizarea de benzi din arbuști fructiferi și ornamentali.
Îngrijirea marginii de masiv, se asigură prin lucrări care se execută în liziere (prin plantare cu
puieţi pe 3-4 rânduri în scheme de 2,5/2,5, 3/3 m) cu scopul de a mări rezistenţa arborilor
individuali prin formarea de coroane dezvoltate până în apropierea solului şi a provoca o
înrădăcinare puternică împotriva efectelor distructive ale vântului.
Dacă s-au produs doborâturi de vânt, la îndreptarea marginilor pădurii rămase, se va proceda
cu grijă, după cum acestea sunt sau nu expuse vântului. În partea ferită de vânt, limitele se îndreaptă
ușor. În schimb, îndreptarea acestora pe partea expusă vântului este riscantă, mai ales în cazul
arboretelor care au depășit vârsta de 35 ani. Consolidarea marginilor trebuie asigurată și cu ocazia
deschiderii liniilor parcelare, a linilor de izolare sau electrice, a drumurilor. De asemenea, este
necesar să se execute lucrări de îngrijire a lizierelor și în jurul poienilor permanente. Îngrijirea
marginii masivelor se va realiza cu prioritate în molidișuri. Totodată, în pădurile de cvercinee se vor
efectua lucrări de consolidare a marginilor de masiv cu vegetație, realizându-se și perdele de arbuști
și de alte specii forestiere adecvate; se va da prioritate arbuștilor fructiferi și ornamentali.
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Menținerea marginilor masivului într-o stare de semipermeabilitate la vânt, formate din arbori
suficient de spațiați, a căror coroană se dezvoltă până în apropierea solului, este în măsură să reducă
riscul producerii de doborâturi. Dacă marginea masivului este nepenetrabilă și lipsită de continuitate,
arboretul este mai expus vântului.

Rezumat
Această unitatea de învățare a introdus elementele tehnice necesare pentru înțelegerea
deciziilor tehnice care trebuie luate în aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor:
 Prin degajare se va urmării apărarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor
secundare copleșitoare sau de o altă proveniență, considerată necorespunzătoare. În raport de
temperamentul speciilor și de condițiile staționale periodicitatea acestor lucrări este de 1-3 ani. Sunt
lucrări care nu aduc beneficii imediate ci doar costuri dar prin executarea corespunzătoare a acestor
lucrări se decide practic compoziția arboretelor de pe parcusul ciclului de producție.
 Prin curățiri, accentul se mută pe îmbunătățirea calităţii arboretului, prin practicarea unei
selecții negative, care urmărește extragerea arborilor rău conformați. Curățirile pot aduce primele
beneficii dar ele trebuie executate indiferent de rentabiltatea economică imediată cu o periodicitae de
3-5 ani.
 Prin rărituri se urmărește stimularea creșterilor arborilor de valoare și ameliorarea structurii,
calităţii şi funcţiilor pădurii. Sunt lucrări prin care se obțin deja cantități valorificabile de masă
lemnoasă dar arborii de valoare economică trebuie păstrați în arboret, caracterul selecției fiind unul
pozitiv.
 Răritura de jos, care constă în extragerea exemplarelor dominate, deși cea mai confortabilă
din punct de vedere al implicării tehnice în selecția arborilor de extras, nu modifică esențial sensul
selecție naturale și trebuie aplicată doar acolo unde funcțiile pădurii o reclamă
 Alegerea arborilor de viitor și identificarea relațiilor competiționale cu arborii învecinați
este operațiunea tehnică fundamentală care definește caracterul de meșteșug al silviculturii.
Însemnarea arborilor de viitor încă din faza de păriș contribuie la continuitatea transmiterii deciziilor
tehnice celor care vor conduce lucrările de rărituri pe următoarele decenii.
 Lucrările de igienă sunt lucrări de îngrijire cu caracter special și nu trebuie aplicate sistematic
decât dacă starea arboretului o cere.
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Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Curăţirile se bazează pe o selecţie a arborilor de extras:
a. în masă, cu caracter negativ;
b. individuală, cu caracter pozitiv;
c. individuală, cu caracter neutru.
1.2. Selectaţi răspunsurile care caracterizează răritura de jos
a. nu modifică prea mult sensul selecţiei naturale;
b. contribuie substanţial la stimularea creşterii şi rezistenţei arborilor care rămân;
c. este recomandată a se aplica în cvercinete (răritura franceză) şi făgete (răritura
daneză);
d. are caracterul unei selecţii negative.
1.3. Pentru realizarea răriturilor combinate, diferenţierea în arboret a biogrupelor se
realizează ţinând cont de:
a. modul de grupare a speciei predominante;
b. poziţia arborilor în arboret;
c. faza de dezvoltare a arboretului;
d. rolul funcţional al arborilor în arboret.
1.4. Răriturile puternice (forte) sunt indicate de normativele în vigoare în cazul pădurilor
româneşti în următoarele arborete:
a. arborete cu rol de recreere;
b. arborete tinere de răşinoase;
c. arborete tinere de cvercinee;
d. arborete de fag destinate să producă lemn de derulaj.
1.5. Arborii tineri care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:
a. exemplarele uscate, rănite, bolnave;
b. exemplarele din specia dorită de bună calitate;
c. exemplarele preexistente.
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1.6. Arborii de extras identificaţi în cazul biogrupelor folosite prin răriturile combinate sunt:
a. arborii situaţi în clasele poziţionale inferioare care influenţează elagarea naturală a
arborilor de viitor;
b. arborii care nu se găsesc în raporturi directe cu arborii de valoare;
c. arborii din orice specie sau plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor.
1.7. Selectaţi răspunsurile care caracterizează răritura combinată (mixtă):
a. presupune o combinare a metodei schematice cu cele selective;
b. permite mecanizarea procesului de exploatare a produselor secundare;
c. presupune combinarea extragerii de arbori cu declanșarea regenerării naturale.
1.8. Arborii de extras identificaţi în cazul biogrupelor folosite prin răriturile combinate sunt:
a. arborii situaţi în clasele poziţionale inferioare care influenţează elagarea naturală a
arborilor de viitor;
b. arborii care nu se găsesc în raporturi directe cu arborii de valoare;
c. arborii din orice specie sau plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor.
1.9. Selectaţi răspunsurile care caracterizează răritura combinată (mixtă):
a. presupune o combinare a metodei schematice cu cele selective;
b. permite mecanizarea procesului de exploatare a produselor secundare;
c. presupune combinarea extragerii de arbori cu declanșarea regenerării naturale.
Bibliografie minimală
Nicolescu, N.V., 2003. Silvicultura: Silvotehnică. Editura Universității Transilvania Brasov
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5.1.

Introducere

În această secțiune sunt introduse elementele necesare proiectării și organizării execuției
pentru lucrările de îngrijire și conducere. Lucrările de îngrijire se programează după cum
urmează:


odată la zece ani, în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor;



anual, anterior executării lucrărilor din anul respectiv.
Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

5.2.

Obiectivele acestei unități de învățare constau în introducerea prevederilor normelor
tehnice privind:
 Elementele de stabilire a lucrărilor de executat pe deceniu
 Elementele de eșalonare a execuției lucrărilor pe deceniu
 Elementele de stabilire a urgențelor de intervenții
 Amplasarea de suprafețe demonstrative
 Deschiderea căilor tehnologice de acces
 Punerea în valoare a produselor secundare
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore. UI 5 are un număr de 10
pagini.
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5.3.

Planificarea lucrărilor de îngrijire
Planificarea decenală şi anuală a lucrărilor de îngrijire şi conducere presupune parcurgerea a

două etape:
1. planificarea decenală (o dată la 10 ani) se realizează cu ocazia revizuirii
amenajamentului, potrivit „Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor“, în baza
descrierii unităților amenajistice.
2. planificarea anuală se realizează anterior executării lucrărilor de acest gen din anul
respectiv, în conformitate cu prevederile din „Normele tehnice pentru îngrijirea și
conducerea arboretelor“.

5.3.1. Planificarea decenală
Planificarea decenală constă în realizarea Planului decenal al lucrărilor de îngrijire,
elaborat la nivelul fiecărei unităţi de producţie care include:
 arboretele (u.a.) necesare a fi parcurse pe natură de lucrări (degajări, curăţiri, rărituri,
tăieri de igienă);
 suprafaţa de parcurs;
 cantităţile orientative de masă lemnoasă ce vor rezulta.
Stabilirea suprafețelor de parcurs se face prin plan, separat pe natură de lucrări (degajări,
curățiri, rărituri, tăieri de igienă), în funcție de starea de fapt a arboretelor la data amenajării
pădurilor, dar și de evoluția lor (ținând seama de intrările și ieșirile din și în diferite stadii de
dezvoltare).
Volumul de recoltat se dă numai orientativ, pentru curățiri, rărituri și tăieri de igienă.
Pentru rărituri, se aplică indicii de recoltare medii recomandați de normele tehnice.
Indicii de recoltare respectivi vor fi, de fiecare dată, adaptați de amenajist la
particularitățile concrete ale arboretelor, în baza analizei atente a suprafețelor prevăzute a fi
parcurse cu lucrări de îngrijire, în momentul întocmirii amenajamentului. Se va ține seama și de
realizările din perioada anterioară. În arboretele cu indici de densitate supraunitari, indicii de
recoltare, se vor putea majora cu 10-20%, în funcție de starea arboretelor.
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Principalele

criterii

luate

în

considerare de amenajist la alegerea
lucrărilor

de

îngriire

și

conducere

recomandate sunt următoarele:
1. Stadiu de dezvoltare: se vor
executa

lucrări

conform

identificării pe teren a stadiului de
Figura 13 Alegerea lucrărilor de îngrijire și
conducere


seminţiş/desiş

Degajări sau depresaj



nuieliş/prăjiniş

Curăţiri



păriş/codrişor/codru mijlociu Rărituri



prăjiniş-codru bătrân

dezvoltare:

Tăieri de igienă

Se va avea în vedere şi trecerea dintr-un stadiu de dezvoltare în altul, pe parcursul
deceniului de aplicare a amenajamentului, care duce la modificarea lucrărilor:

2. Funcțiile atribuite arboretelor pot avea caracter restrictiv în alegerea lucrărilor.
Restricții pot apărea pentru următoarele categorii funcționale:
În arborete cu funcţii de protecţie a apei (1.1):


În categoriile 1.1. a, 1.1. b, 1.1 g, 1.1. h se pot efectua degajări, curăţiri de
intensitate moderată, rărituri slabe de jos, pe cât posibil mai rar repetate, şi tăieri
de igienă.

În arborete cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solului (1.2.):


Pentru categoriile 1.2. a, 1.2. f, 1.2. h, 1.2. i din considerente ecologice nu se
planifică şi nu se execută rărituri; se efectuează în schimb degajări, curăţiri şi
tăieri de igienă.

În arborete cu funcţii de protecţie a factorilor climatici (1.3.):


În categoria 1.3. k – benzile de pădure limitrofe golurilor alpine nu se execută
rărituri.
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În arborete cu funcţii speciale de recreere (1.4.):


În aceste arborete se va urmării păstrarea caracterului natural al pădurii lucrările
recomandate fiind tăierile de igienă, degajări şi curăţiri. Se evită realizarea
răriturilor.

În arborete cu funcţii speciale de interes ştiinţific (1.5.):


Categoriile funcţionale 1.5. a, 1.5. c, 1.5. d, 1.5. e şi 1.5. f – lucrările de îngrijire
şi conducere a arboretelor sunt interzise.



În categoriile 1.5. i şi 1.5. j se vor executa numai tăieri de igienă.

3. Consistenţa: Din raţiuni de stabilitate a arboretelor, după executarea lucrărilor de
îngrijire şi conducere a arboretelor, gradul de închidere al coronamentului (consistenţa)
nu poate să scadă sub valori cuprinse între 0,7-0,8 - consistenţa critică. De aceea
arboretele cu consistenţă mai mică sau egală cu 0,7 – care se consideră a nu fi capabile
să-şi refacă consistenţa, se parcurg doar cu lucrări de igienă.
4. Vârsta: Conform N.T. 2, răriturile se sistează după parcurgerea a 2/3 din vârsta
exploatabilităţii arboretelor (după aproximativ 75-80 de ani). De la ultima răritură şi până
la vârsta exploatabilităţii se vor executa lucrări de igienă.
5.3.2. Planificarea anuală
Pe baza planificării decenale, ocoalele silvice, după cercetarea prealabilă a arboretelor,
întocmesc Planul anual al lucrărilor de îngrijire şi conducere ale arboretelor, care consideră
următoarele elemente:


necesitatea delimitării arboretelor pe urgenţe de intervenţie;



stabilirea numărului de intervenţii;



criteriul economico-administrativ prin care anual se doreşte parcurgerea cu lucrări a unei
suprafeţe relativ egale;



organizarea executării lucrărilor prin gruparea spaţială a arboretelor de parcurs anual cu
diverse categorii de lucrări.
Suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras

corespunzătoare acestora, planificate prin amenajamente, au un caracter orientativ.
Suprafeţele cuprinse în planul decenal pot fi reconsiderate ori de câte ori şi oriunde este
necesar pe baza analizelor efectuate de specialiştii unităţilor silvice, în mod deosebit pentru
degajări şi curăţiri datorită schimbărilor rapide ce pot interveni de la întocmirea
amenajamentului.
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Planul anual, este indicat să se prezinte sub formă de proiect, în care să se prezinte toate
soluţiile tehnice de ansamblu şi de detaliu necesare pentru executarea tuturor lucrărilor.
1. Delimitarea arboretelor pe urgenţe de intervenţie


Se consideră trei urgenţe de intervenţie I, II, III:
(I) – după cum arboretul necesită intervenţia imediată;
(II) – intervenţia în prima parte a deceniului;
(III) – intervenţia în a doua parte a deceniului.
Criteriile de includere a u.a.-urilor în urgenţe sunt următoarele:

a. Vârsta. Se dă prioritate arboretelor tinere, programând cu prioritate degajări, odată cu
închiderea stării de masiv, corelat și cu lucrările de control anual al regenerărilor.
Prioritate se acordă și curățirilor, în fazele de nuieliș-prăjiniș, respectiv atunci când
arboretele trebuie cu necesitate și pot fi relativ ușor modelate, potrivit țelului de
gospodărire urmărit și condițiilor staționale.
b. Consistența. Se acordă cea mai mare prioritate arboretelor cu valori mari ale indicilor de
densitate și ale gradului de închidere a coronamentului. Se ia în considerare și
împrejurarea dacă arboretele au fost sau nu parcurse anterior cu lucrări de îngrijire. Se
acordă prioritate celor neparcurse anterior cu aceste lucrări.
c. Compoziția. Se dă întâietate arboretelor de amestec și, în mod deosebit, amestecurilor
mai complexe, care cuprind specii cu temperamente mult diferențiate (cum sunt șleaurile,
amestecurile de gorun, fag, carpen, amestecurile de molid cu fag, arboretele de stejari
care altfel pot fi expuse fenomenelor de uscare ș.a.).
d. Productivitatea. Arboretele se planifică pentru lucrări de îngrijire în ordinea claselor de
producție, începând cu clasa I de producție.
e. Starea sănătății. Se dă întâietate arboretelor în care, din diferite motive, se produc
uscări anormale și în care există un mare număr de arbori

vătămați, accidentați,

deperisanți ș.a.
f. Intensitatea procesului natural de eliminare. Se dă întâietate arboretelor constituite
din specii care au o putere mare de eliminare; se are în vedere că în aceste arborete
pericolul eliminării arborilor de valoare este sporit în toate arboretele amestecate.
2. Stabilirea numărului de intervenţii se realizează conform periodicităţii (a se vedea UI
3), a stării actuale a arboretelor (consistenţă şi vârstă) şi a lucrărilor anterioare executate.
3. Criteriul economico-administrativ prin care anual se doreşte parcurgerea cu lucrări a
unei suprafeţe relativ egale;
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X = suprafaţa de parcurs anual cu lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor
X = Stotala de parcurs / 10 ani
Stotala de parcurs = ∑ Nr interventii x Suprafaţa u.a.
5.4 Tehnologia de execuţie pentru lucrările de îngrijire şi conducere
Etapele necesare în executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere sunt:

1.

a.

amplasarea suprafeţelor demonstrative şi realizarea de instructaje diverse;

b.

deschiderea căilor tehnologice de acces în arboret;

c.

punerea în valoare (marcarea şi inventarierea arborilor de extras);

d.

întocmirea actelor de punere în valoare;

e.

execuţia lucrărilor;

f.

controlul şi recepţia lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;

g.

evidenţa contabilă şi amenajistică.

Amplasarea suprafeţelor demonstrative:
Rolul suprafeţelor demonstrative ţine de instruirea forţei de muncă utilizată respecitiv de:


punere în temă asupra tipului lucrării de executat în suprafața de parcurs



prezentare a tehnicii de lucru



prezentarea regulilor de securitate a muncii;



stabilirea normelor de lucru, precum şi a tarifelor pe natură de lucrări:

Suprafeţe demonstrative au mărimi recomandate de:
 1000 m2 la degajări-depresaje,
 2000 m2 la curăţiri;
 3000 m2 la rărituri;
 Forma

–

variabilă:

pătrată,

dreptunghiulară sau circular;
 Numărul
omogenitatea

depinde
pădurii

de
sub

raportul vârstei. În condiţii de

Figura 14 Amplasarea suprafețelor demonstrative

omogenitate se amplasează câte o suprafaţă demonstrativă pentru fiecare arboret.
Pentru degajări şi curăţiri este recomandat să existe şi o suprafaţă martor de aceeaşi mărime în
care nu se va interveni cu lucrări pentru a identifica și controla modul de aplicare al lucrării.
2.

Deschiderea căilor tehnologice de acces în arboret
Asigură realizarea unei reţele de acces în arboret, în scopul executării unor condiţii

corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire. Se realizează în faza de desiş-nuieliş, prin efectuarea
degajărilor sau a primei curăţiri.
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Căile

de

acces

recomandate

pentru accesibilizarea arboretelor în care
se execută lucrări de îngrijire sunt:


culoare înguste (poteci, linii de
penetrare), cu lăţimea de 0,81,50 m, care să permită în special
lucrarea în stadiul de desiş,
distanţate la 12-15 m;



culoare semilargi (linii secundare
de acces) cu lăţimea de 1,50 –

Fotografia 16 Deschidere căi tehnologice în stadiul
de dezvoltare nuieliș


2,50 m distanţate la 30-40 m, în
nuielişuri şi prăjinişuri;

culoare largi (linii principale de acces, drumuri de colectare a lemnului) cu lăţimea de
2,50-3,50 m, distanţate la 50-60 m.
Proporţia diferitelor căi se stabileşte în funcţie de condiţiile de relief şi de arboret,

precum şi de mijloacele ce se vor folosi la executarea lucrărilor şi colectarea materialului
rezultat.

Figura 15 Deschiderea căilor tehnologice de acces în arboret
Suprafeţele ocupate de culoare nu sunt scoase din circuitul productiv deoarece lăţimea
acestora este mai mică decât distanţa dintre arbori la vârsta exploatabilităţii.
3.

Accesibilizarea interioară a arboretelor în curs de exploatare-regenerare
Se deschid culoare largi (drumuri de exploatare) distanțate la 50 m, pentru a permite

colectarea lemnului cu minimum de prejudiciere a semințișului și a arborilor ce rămân în
arboret. Culoare înguste (lățimea 0.8-1.5 m) se vor deschide în suprafețele cu semințișuri și
desișuri dese, alegându-se traseele cele mai convenabile efectuării lucrărilor ce se impun. Se vor
stabili în primul rând traseele de colectare a lemnului și, numai în raport de acestea, se vor trasa
culoarele înguste pentru accesibilizarea zonelor în care se vor executa degajări și, eventual,
curățiri. În principiu, amplasarea culoarelor înguste pentru a permite executarea lucrărilor, se va
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face

după
de

precizările
semințișuri

și

Aspectele

noi

intervin

sunt

la

desișuri.
care

cele

de

armonizare a culoarelor
de lucru cu rețeaua de
drumuri

pentru

scos-

apropiatul lemnului.

Fotografia 17 Alegerea arborilor de extras la curățiri prin grifare

4.

Alegerea și marcarea arborilor de extras


Marcarea arborilor constă în alegerea şi însemnarea arborilor ce urmează să fie
extraşi, în vederea aplicării diverselor categorii de lucrări.



La degajări-depresaje – datorită
dimensiunilor reduse ale arborilor
de extras, operaţia de marcare nu
se

realizează,

extragerea

exemplarelor nedorite realizânduse conform instructajelor realizate
în suprafeţele demonstrative.


La curăţiri însemnarea arborilor
de extras se realizează prin grifare
(pentru arborii care au până la 8
cm diametru de bază) şi aplicarea

Fotografia 18 Marcarea arborilor extrași prin

unui cioplaj la nivelul pieptului.

rărituri

Nu se măsoară diametre și nu se
relizează un carnet de inventariere.


La rărituri marcarea se realizează cu ciocan rotund prin aplicarea mărcii pe un cioplaj la
baza arborelui. Pe un cioplaj efectuat la înălţimea pieptului se trece cu cretă forestieră şi
numărul de inventariere, care trebuie să corespundă celui înscris în carnet. De asemenea,
se va mai nota clasa de calitate pentru fiecare arbore marcat şi o serie de înălţimi.
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5.

Inventarierea volumului rezultat din aplicarea lucrărilor de îngrijire:


la degajări, datorită dimensiunilor nesemnificative nu este necesară această operaţie,
masa lemnoasă nefiind comercializată;



la curăţiri – evaluarea masei lemnoase se realizează prin aplicarea procedeului
suprafeţelor de probă cu fasonarea materialului rezultat.
 se delimitează pe teren suprafeţe de probă de formă regulată cu mărimi de 500-1000
m2 în funcţie de desimea arboretului de parcurs;
 numărul lor trebuie să asigure 4% din suprafaţă pentru u.a. de până la 15 ha, 3%
pentru u.a. de 16-30 ha respectiv 2% pentru u.a. mai mari de 30 ha;
Exemplu pentru o unitatea amenajitică de 20 ha  3% din 20 ha = 0,75 ha
7500 m2 / 1000 m2 = 7,5 suprafeţe de probă – se
vor amplasa 8 suprafețe de probă de 1000 m2

 se grifează şi se doboară toţi
arborii de extras (cu grosimi la
bază de până în 8 cm)
 crăcile se aşează în grămezi tip
cu dimensiunile 2 m lăţime x
1,5 m înălţime x lungimea
arborilor (dacă nu depăşeşte 3
m);
 se determină volumul grămezii
x 0,11 m3/steri =

(steri)
volumul

unei

grămezi

tip

(fotografia 18);
 se

extrapoleză

rezultat

în

suprafeţele

volumul

grămezile
de

probă

din
la

volumul total al u.a.


la rărituri și la lucrările de igienă–
evaluarea

masei

lemnoase

se

realizează prin realizarea Actului

Fotografia 19 Colectarea masei lemnoase extrase
din curățiri sub forma unei grămezi tip

de Punere în Valoare (A.P.V.)
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6.

Execuția lucrărilor și comercializarea materialului rezultat


Degajările se realizează de către firme specializate (prin adjudecarea lucrării la licitaţie)
sub supravegherea unui cadru tehnic de specialitate. Datorită dimensiunilor
nesemnificative nu este posibilă comercializarea masei lemnoase rezultate.



Curăţirile se realizează de către firme specializate (prin adjudecarea lucrării la licitaţie)
sub supravegherea unui cadru tehnic de specialitate. Comercializarea se realizează prin
vânzarea grămezilor tip rezultate (în special ca lemn de foc dar şi ca araci, prăjini)



Răriturile: execuţia presupune scoaterea la licitaţie a partizii respective (practic prin
A.P.V.). Comercializarea se realizează prin preţul obţinut la licitaţie sau prin vânzarea
lemnului la drum auto.

Rezumat

Aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor implică comptetențe tehnice
importante și nu ar trebui lăsate la îndemâna persoanelor necalificate. Rolul esențial al cadrului
tehnic este acela de a:


Decide momentul de intervenție în raport de starea de fapt a arboretelor și de evoluția
acestuia în timp;



Decide tipul de selecție și intensitatea intervenție;



Programa rețeua de transport în vederea executării activităților de extragere a produselor
secundare rezulate din aplicarea lucrărilor.

Tema de control
Pentru fiecare din arboretele descrise în tabelele de mai jos precizați: a) stadiul de
dezvoltare, b) tipul și periodicitatea lucrărilor de îngrijire și conducere necesar a fi realizate până
la exploatabilitate, c) etapele necesare pentru executarea primei lucrări de îngrijire.
8 14,5 GF:
Panta 40 Diametru 18
C ha
1-2A
mediu:
Comp
8 Mo 2 Me
Comp. 10 Mo
actuala
tel

Natural fundamental prod. sup. relativ
echien
Varsta 45 Varsta
Cons 0,7
expl.

47A 14,5
ha
Comp
actuala

Natural fundamental prod. sup. relativ
plurien
Varsta 30 Varsta
120 Cons 0,7
expl.

GF:
Panta 18 Diametru 16
2-1B
mediu:
4Fa 2Ca 2Go Comp. 4Fa 3Go 1Te
2Dt
tel
1Ca 1Dt
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* * * , 2000 - NT 2 – Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor, Bucureşti
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6.1.

Introducere
Acest curs face o introducere în lucrările silvotehnice necesare pentru asigurarea

regenerării arboretelor. Se vor stabili, în cadrul regimului silvic de cultură, tehnicile specifice de
regenerare denumite tratamente. Modul de alegere a tratamentelor ține de țelurile de
gospodărire, de speciile care urmează a fi promovate în regenerare și de perioada pe care se
urmărește obținerea regenerării. Întrucât fiecare tratament are, din punct de vedere economic și
ecologic, avantajele și dezavantajele sale, inginerul silvic trebuie să cunoască larga paletă de
obțiuni, pentru a putea oferi expertiza necesară în raport de diferitele provocări care pot apărea
în activitatea practică.
Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

6.2.

 Primul obiectiv al acestei unități de învățare este conștientizarea paletei de tehnici
existente pentru regenerarea unui arboret
 Cel de al doilea obiectiv este însușirea elementelor necesar a fi considerate pentru o
alegere judicioasă a celui mai adecvat tratament pentru o anumită situație de arboret
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 6 are un număr de 14
pagini.
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6.3.

Definirea regimului silvotehnic
Regimul este definit într-un mod general ca un concept care ajută la realizarea

regenerarea pădurii cultivate. Arborii proveniţi din sămânţă formează, de regulă, arborete tratate în
regimul codrului, ating la exploatare vârste înaintate (peste 100 – 120 ani), au dimensiuni mari şi o
calitate superioară a lemnului. Regenerarea pădurii pe cale vegetativă, din lăstari, drajoni sau
marcote, dă naştere la regimul crângului, arborii proveniţi pe această cale având la vârsta
exploatării (până la 40 ani) dimensiuni mici şi mijlocii şi o calitate a lemnului inferioară. Există şi o
situaţie intermediară, a crângului compus, în care arborii provin atât din sămânţă cât şi din lăstari.
La nivelul fondului nostru forestier, regimul codrului este aplicat în proporţie de 91%, fiind
dată de justificarea silviculturală şi economică de a se produce lemn gros şi mijlociu pentru scopuri
industriale şi de comercializare. Pădurile de crâng au o pondere redusă, sub 5%; dar nu este exclus ca
prin retrocedarea multor suprafeţe împădurite persoanelor fizice, ponderea acestor arborete să
crească.
În afară de regim de cultură (crâng, codru, crâng compus) se utilizează şi termenul de
regim de gospodărire, care exprimă un complex de reglementări şi lucrări specifice ce se adoptă în
pădurea cultivată pe toată durata ciclului de existenţă a acesteia.

6.4.

Descrierea regimului silvotehnic
Regimul codru reprezintă modul general de gospodărire al unei păduri, bazat pe regenerarea

din sămânţă și pe conducerea acesteia pana la vârsta la care arborii ating dimensiuni semnificative.
Se includ în regimul codru:


Regenerările naturale din fructificaţie sau artificiale (însămânţări directe sau plantaţii);



Păduri de răşinoase, amestecuri de răşinoase cu foioase, făgete, stejărete, gorunete;



Plantaţii de plopi rezultaţi prin butăşire sau lăstari duşi până la vârste înaintate sunt încadraţi
tot la codru.

Pădurile de codru prezintă avantaje culturale şi economice:


Protejează și conservă cel mai bine însușirile și troficitatea solului;



Este de preferat în protecția împotriva factorilor climatici extremi;



Realizează sporuri de creştere de 5-20 % , vizibile la vârsta explotabilităţii;



Calitatea producţiei superioară la codru comparativ cu crângul.
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Figura 16 Sisteme silvotehnice pentru gestionarea arboretelor în raport de țelurilor
propuse
În raport cu structura arboretelor rezultate prin aplicarea tratamentelor în regimul codru se
diferențiază distinct păduri de codru regulat, arborete echiene şi relativ echiene (vârste apropiate şi
dimensiuni apropiate) și păduri de codru grădinărit, arborete pluriene (arbori de toate vârstele şi
dimensiunile). În pădurile cu structură grădinărită, arborii exploatabili, considerați individual se pot
menține până la vârste mari, în funcție de structura optimă fixată și structura creșterilor curente.
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Regimul crâng este caracterizat de modul de regenerare vegetativă, din lăstari, drajoni
sau butaşi.
Se aplică numai la speciile care lăstăresc sau drajonează abundent:


lăstărire: stejari, tei, frasin, arţari, carpen, sălcii, cireş, plop negru, anin negru, salcâm;



drajonare: salcâm, ulmi, plop alb, plop tremurător;



fagul lăstăreşte greu;



plop alb, aninul alb, mesteacănul nu lăstăresc sau formează lăstari puţin viabili.



Convenţional culturile de plop selecţionaţi (rezultaţi prin butăşire) se introduc la regimul de
codru.



Arborii rezultaţi prin recepare (lucrare de îngrijire a seminţişurilor naturale) deşi provin din
lăstari vor constitui un arboret de codru.
Este unul din cele mai vechi metode de regenerare a pădurilor, care a fost legat de

proprietăţile particulare de mici dimensiuni asupra pădurilor. Se practică pe scară largă în ţările
mediteraneene ( de exemplu Italia - 40% din suprafață, Franţa -25%, Spania-22%, Grecia -18%).
Ciclul de producţie în regimul de crâng este mai scurt (maxim 40 de ani – pentru ca
arborii să nu piardă capacitatea de regenerare vegetativă):


Răchitării



Zăvoaie de salcie 15 – 30 (35) ani



Culturi de salcie 20 – 35 ani



Plopişuri

25 – 35 (40) ani



Salcâmete

25 – 35 (40) ani

1-3 ani

Pădurile de crâng sunt considerate inferioare celor de codru sub raportul producţiei şi
calităţii masei lemnoase. De exemplu Lanier (1994) prezintă pentru arboretele de crâng din
Franța următoarele valori:


Volumul mediu pe picior = 47 m3/ha



Creştere medie anuală = 2 m3/an/ha
Regimul crângului compus este un regim care se bazează pe regimul de codru şi regimul

de crâng. Regenerarea este atât din sămânţă, cât şi vegetativă și presupune diferenţierea a 1-2
etaje de codru şi a unui etaj de crâng.
Are o largă răspândire în sudul și vestul Europei (Grecia - 40%, Italia - 21%, Spania 14%, Franţa- 29%, Belgia - 28%). În România acest regim a încetat a mai fi aplicat după 1900.
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6.5.

Definirea noțiunii de tratament
Modul special în care se recoltează arborii ajunşi la exploatabilitate şi se asigură regenerarea

arboretului, în cadrul aceluiaşi regim, în scopul înfăptuirii ţelurilor de gospodărire, se numeşte
tratament.
Această noţiune cunoaşte două sensuri: sens restrâns şi un sens larg. În sens larg
tratamentul se suprapune peste noțiunea definită în UI1 de sistem silvotehnic și presupune
ansamblul de măsuri silvotehnice prin care este condusă o pădure de la întemeiere până la exploatare
şi regenerare. Aria noţiunii de tratament s-a extins, cuprinzând pe lângă obiectivele de exploatare –
regenerare şi pe cele de îngrijire şi conducere, precum şi pe cele de protecţie. Din acest unghi,
zonarea funcţională ca şi ţelurile de gospodărire şi starea arboretelor reprezintă criterii de
fundamentare a structurii optime a pădurii şi a tratamentelor.
Silvicultorul, își fundamentează deciziile sale pe prevederile din amenajament şi pe situaţia
„la zi” a fiecărui arboret, pe baza carora stabileşte anual: natura şi intensitatea tăierilor de regenerare,
urgenţa intervenţiilor, măsuri necesare pentru instalarea şi îngrijirea seminţişurilor, precum şi
sarcinile ce se impun din punct de vedere tehnic şi organizatoric, în raport de condiţiile concrete de
lucru. De modul cum se aleg şi se aplică tratamentele depinde reuşita lucrărilor de exploatare,
regenerare şi structura viitorului arboret.
În cazul tratamentului se diferenţiază noțiuni amenajistice ca suprafaţa periodică în rând,
perioada de regenerare ori rotaţia, pentru cazul arboretelor tratate în codru grădinărit, perioada specială
de regenerare, acestea fiind definite potrivit ţelurilor stabilite la alegerea şi aplicarea tratamentelor.
Perioada de regenerare este o subdiviziune a ciclului, în cuprinsul căreia urmează să se
exploateze şi să se regenereze integral un arboret sau un grupaj de arborete de la prima până la
ultima tăiere. Perioadele de regenerare admise prin normele tehnice sunt de 15-25 ani pentru
cvercinee şi de 20-30 ani pentru fag şi brad.
O perioadă de regenerare poate conţine mai multe perioade speciale de regenerare care
reprezintă timpul în care se poate exploata şi regenera în mod eficient o porţiune din arboret,
de la instalarea seminţişului şi până la punerea lui completă în lumină ( 2-4 ani stejar pedunculat,
2-6 ani larice şi pin, 3-6 ani pentru cvercinee, 6-15 ani pentru fag, 8-15 ani pentru brad).
Masa lemnoasă rezultată în urma aplicării tratamentelor formează grupa produselor
principale ale pădurii, iar tăierile (intervenţiile) respective se constituie în tăieri de produse
principale sau tăieri de regenerare. Tăierile de produse principale se deosebesc de tăierile de
produse secundare, care sunt de fapt intervenţii în scop de îngrijire şi conducere a arboretelor.
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6.6.

Principii de alegere a tratamentelor
Ca și în alte țări, începuturile silviculturii au fost legate aproape exclusiv de găsirea celor

mai rentabile metode pentru exploatarea pădurilor. Pe parcurs, s-a pus tot mai pregnant sarcina
rezolvării raționale și judicioase a problemelor de exploatare și cele de cultură, legate în special
de regenerarea pădurilor și asigurarea continuității sale.
Dacă începuturile au fost legate de preluarea și transmiterea bazelor teoretice din
silvicultura unor țări mai avansate în domeniul silvotehnicii (Franța, Germania, Elveția, Anglia
etc.), ulterior, mai ales în secolul trecut, experiența teoretică și practică dobîndită în alegerea și
aplicarea tratamentelor de către multe generații de silvicultori a permis adaptarea rațională a
tehnicii tratamentelor în realitățile forestiere de la noi, la structura proprietății asupra fondului
forestier și la obiectivele gospodăririi silvice în diferite etape.
S-a ajuns astfel să se susțină că, competența și măiestria profesională a specialistului
forestier angajat în aplicarea tratamentelor nu se estimează după rigurozitatea respectării
bazelor teoretice ale tratamentului adoptat, ci prin măsura în care reușește să-l aplice creator
și adecvat stării și structurii pădurii exploatabile, dar și obiectivelor de gospodărire fixate
(Negulescu, 1973, Florescu, 1991)
Prin aplicarea tratamentelor urmează a se realiza multiple obiective majore ale
silvotehnicii, dintre care se menționează:


Asigurarea regenerării pădurii și, deci a continuității fondului forestier și conservarea
biodiversității sale;



Valorificare optimă a potențialului de regenerare al arboretelor devenite exploatabile și
promovarea oriunde și oricând este posibil și oportun a regenerării naturale;



Menținerea și ameliorarea eficacității polifuncționale a pădurii cultivete și prevenirea
degradărilor de ordin structural sau funcțional la nivelul fiecărui arboret și ansamblului
de arborete;



Realizarea treptată a structurilor optime de atins la nivelul fiecărui arboret și în
ansamblul U.P., ca bază pentru optimizarea mărimii, structurii și calității fondului de
producție și a creșterilor, precum și a gospodăririi durabile a pădurilor;



Extinderea arboretelor amestecate și cu structuri diversificate, care s-au dovedit mai
rezistente la acțiunea factorilor vătămători periculoși și mai flexibile la mutațiile ce se
produc în structura consumului de lemn;



Dirijarea convenabilă prin regenerare a sensului de producere al unor succesiuni și
înlocuirea populațiilor (speciilor) neadecvate țelurilor fixate în fiecare caz ș.a.
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6.7.

Clasificarea regimelor și tratamentelor
Schemă

de

clasificare

a

tratamentelor

în

regimul

codrului

este

următoarea:

Figura 17 Tratamente aplicabile în păduri de codru
Codrul grădinărit

reprezintă un tratament care implică aplicarea unui sistem de

intervenţii cu caracter continuu prin care se urmăreşte recoltarea selectivă a unor arbori sau
grupe mici de arbori, ceea ce imprimă un caracter permanent procesului de exploatare regenerare şi lucrărilor de îngrijire, în vederea realizării şi menţinerii unei structuri pluriene.

Codrul cvasigrădinărit (tăieri jardinatorii) face parte din grupa tratamentelor cu tăieri
repetate într-o perioadă mai lungă de timp, la care regenerarea se obţine sub masiv. El ocupă o
poziţie intermediară, între tratamentul codrului grădinărit şi cel al tăierilor progresive.

Tratamentul tăierilor progresive (tăieri în ochiuri, tăieri progresive în ochiuri) face
parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate, localizate, la care regenerarea se realizează sub
masiv. Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanşarea
procesului de regenerare, cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de puncte de pe
suprafaţa arboretului, care constituie aşa numitele „ochiuri de regenerare“.
Tratamentul tăierilor succesive face parte din grupa tratamentelor la care regenerarea se
face sub masiv, prin tăieri repetate și presupun rărirea uniformă a arboretului printr-o succesiune
de tăieri.

Tratamentele cu tăieri rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului
exploatabil, de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere.
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În cazul crângului simplu regenerarea se realizează în principal prin lăstari şi drajoni.
Aplicarea lui este admisă numai în salcâmete, zăvoaie şi aninişuri în care se urmăreşte realizarea
de sortimente de construcţie rurală.
Tabelul 9 Clasificarea tratamentelor din regimul crângului
Regenerare vegetativă
Crâng
Structură echienă
Structură ± echienă
Tăiere de jos
Tăiere rasă
Tăiere selectivă
Crâng simplu C
Crâng grădinărit Cg

Structură echienă
Tăiere de sus
Tăiere rasă
Crâng în scaun Cs

Tratamentul crângului compus presupune reînființarea periodică a arboretelor, din
lăstari și din sămânță, cu structura arboretelor diversificată, echienă multiplă, cu exploatarea pe
arborete la vârste și dimensiuni variate și cu intervenții culturale periodice.

Lucrările speciale de conservare reprezintă ansamblul de intervenţii necesare a se aplica
în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse
principale, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenţei
pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcţiilor de
protecţie ce li se atribuie.
Lucrările de regenerare în păduri de codru, în special prin aplicarea tratamentului
codrului cu tăieri de regenerare progresive, sunt cele mai aplicate în fondul forestier național.
Tabelul 10 Suprafața parcursă cu tăieri pe tipuri de tratamente (Sursa: INS)
Tipuri de tăieri
2013
2014
2015
2016

2017

Tăieri de regenerare - codru

71,6%

71,2%

70,9%

47,5%

39,7%

Tăieri de regenerare - crâng

3,7%

3,6%

3,7%

2,4%

1,8%

Tăieri de substituiri – refacere a 1,0%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

24,2%

24,6%

49,6%

58,1%

arboretelor

slab

productive

și

degradate
Tăieri de conservare
6.8.

23,6%

Bazele alegerii tratamentelor
Alegerea tratamentului de aplicat se face ţinându-se seama de complexitatea funcţională

a arboretelor, gradul de dotare a pădurii cu instalaţii de transport, modul de gospodărire urmărit.
Se precizează regimul, ţelurile de protecţie şi producţie, ciclul şi vârstele de exploatabilitate.
În acest mod acţiunea de alegere a tratamentului se constituie într-un sistem integrat de măsuri
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prin care se dirijează dezvoltarea pădurii cultivate spre obiectivele urmărite: structură optimă,
eficacitate sporită în plan protectiv şi productiv, stabilitate ecosistemică.
Ca regulă generală, într-o pădure dată, tratamentul de aplicat cel mai indicat va fi acela
care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care
reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire, și mai
ales regenearea mai valoroasă și mai ieftină.
Conform reglementărilor normei tehnice 3 elementele care intră în schema de
alegere a tratamentelor sunt următoarele:


Formaţii forestiere şi grupe de formaţii;



Tipuri de structură: pluriene / relativ pluriene / echiene şi relativ echiene;



Categoria de productivitate: superioară şi mijlocie / inferioară;



Tipuri de categorii funcţionale - T I – T VI
Structura arboretelor – plurienă, relativ plurienă, relativ echienă şi echienă – este cea

dată prin amenajamentele silvice pentru fiecare arboret.
Indiferent de formaţie, grupe de formaţii forestiere, tipuri de structură sau categorii de
productivitate, pentru arboretele în tipul I funcţional (T.I) nu se organizează nici un fel de tăiere;
în situaţii cu totul excepţionale, când se impune recoltarea de masă lemnoasă de pe aceste
suprafeţe, ca urmare a
unor

cercetări

de

specialitate, se va lua în
mod

obligatoriu

aprobarea

forurilor

competente prevăzute de
lege.
Arboretelor
încadrate

în

tipul

II

funcţional (T.II) li se vor
aplica lucrări speciale de
conservare, potrivit stării
lor, condiţiilor staţionale
şi

necesităţii

de

Figura 18 Ponderea tipurilor de categorii funcționale în pădurile
României (2017)

îmbunătăţire continuă a
exercitării funcţiilor de protecţie deosebită ce li s-au atribuit (figura 19).
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Figura 19 Tipizarea categoriilor funcționale

Tratamentele şi măsurile prevăzute în schema de alegere sunt următoarele:


Lc – lucrări speciale de conservare



G – tratamentul codrului grădinărit (tăierilor grădinărite)



Cv – tratamentul codrului cvasigrădinărit (tăierilor cvasigrădinărite-jardinatorii)



P – tratamentul tăierilor progresive (tăieri în ochiuri)



Pm – tratamentul tăierilor progresive în margine de masiv



S - tratamentul tăierilor succesive



Sm – tratamentul tăierilor succesive în margine de masiv



B – tratamentul tăierilor rase în benzi



R – tratamentul tăierilor rase pe parchete mici



C – tratamentul crângului simplu



Cz – tratamentul crângului cu tăieri în căzănire



Cs – tratamentul crângului cu tăieri în scaun



Cg – tratamentul crângului grădinărit
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Tabelul 11 Schema privind alegerea tratamentelor pentru pădurile din România
Grupa funcţionala
Formaţii şi grupe
I
a II-a
de formaţii, pe Categoria
de
grupe de tipuri productivitate
Tipuri de categorii funcţionale
de structură
I
II
III
IV
V
VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Molidişuri
Superioară şi
E
Lc
G*
G*
G*
G, Cv
mijlocie
Pluriene
Inferioară
E
Lc
G*
G*
G, Cv
Superioară şi
G;Sm;
E
Lc
G;Sm
G*
G; Sm; B
Pm
Relativ pluriene mijlocie
Inferioară
E
Lc
G;Sm G; Sm; B Sm; B
Superioară şi
Sm; Pm; G**;
E
Lc
Sm; Pm
Sm; B; R
mijlocie
B
Sm
Echiene
şi relativ echiene
Sm;
Inferioară
E
Lc
Sm; B Sm; B; R
Pm; B
* în situaţiile în care condiţiile de gospodărire nu permit aplicarea tratamentului prevăzut,
arboretele se vor parcurge cu lucrări de conservare
** în staţiuni cu pericol redus de doborâturi produse de vânt şi în arborete conduse adecvat cu
lucrări de îngrijire
2. Brădete, molideto-brădete, molideto-făgete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu
fag
Superioară şi
E
Lc
G, Cv G, Cv G, Cv G ,Cv
mijlocie
Pluriene
Inferioară
E
Lc
G, Cv G, Cv G, Cv
Superioară şi
G, Cv; Pm;
E
Lc
G, Cv G, Cv G, Cv
mijlocie
P
Relativ pluriene
G, Cv; Pm;
Inferioară
E
Lc
G, Cv G, Cv G, Cv
P
Superioară şi
G; Cv; P,
E
Lc
G, Cv G; Cv G, Cv
Echiene
mijlocie
Pm
şi relativ echiene
Inferioară
E
Lc
Cv
Cv; Pm Cv; Pm; P
3. Pinete, laricete
Superioară
şi
E
Lc
Cv;P
P;S; B P;S;B P;S;B; R
Echiene şi relative
mijlocie
echiene
Inferioară
E
Lc
Cv; P;S P;B
P;S;B; R
4. Fagete
Superioară
şi
E
Lc
G;Cv
G; Cv G;Cv G;Cv
mijlocie
Pluriene
Inferioară
E
Lc
G;Cv
G; Cv G;Cv,P
Superioară
şi
E
Lc
G;Cv
G; Cv G;Cv G;Cv,P
Relativ pluriene mijlocie
Inferioară
E
Le
G;Cv
G; Cv G;Cv,P
Superioară
şi
E
Le
G;Cv
G; Cv; P G;Cv; P G;Cv; P;S
Echiene
mijlocie
şi relativ echiene
Inferioară
E
Le
G; Cv;P G, Cv; P G;Cv; P;S
5. Fagete (amestecate) cu alte specii; goruneto-fagete
Superioară şi
E
Lc
G; Cv
G;Cv G;Cv; P G;Cv; P
mijlocie
Pluriene
Inferioară
E
Lc
Cv, P
Cv,P
Cv; P
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Superioară şi
E
Lc
G;Cv
G; Cv; P G;Cv;P G; Cv; P
mijlocie
Inferioară
E
Lc
Cv
Cv;P
Cv;P
Superioară şi
E
Lc
Cv
Cv;P
Cv;P Cv;P
Echiene şi relativ
miilocie
echiene
Inferioară
E
Lc
Cv
Cv;P
Cv;P
6. Gorunete, goruneto-şleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee, stejarete, stejareto$leauri, amestec de stejar cu alte cvercinee
Superioară şi
E
Lc
Cv;P
Cv; P Cv;P
Cv;P
Echiene, relativ
mijlocie
echiene sau etajate
Inferioară
E
Lc
Cv;p
Cv; P Cv;P
7. Gîrniţete, cerete, cero-şleauri, amestecuri de gârniţă şi cer
Superioară şi
E
Lc
Cv;P
Cv;P
Cv;P
Cv;P
Echiene,
relativ
mijlocie
echiene sau etajate
Inferioară
E
Lc
Cv;P
Cv;P
Cv;P; S
8. Stejărete de stejar brumăriu şi stejărete de stejar pufos
Superioară şi
E
Lc
Cv;P
P
P
P
Echiene, relativ
mijlocie
echiene sau etajate
Inferioară
E
Lc
Cv;P
P
P
9. Salcâmete
C*, Cz,
C*, Cz,
Superioară şi
E
Lc
C*, B
B,
R, B,
R,
Echiene şi relativ
mijlocie
Cg**
Cg**
echiene
Inferioară
E
Lc
B
C, B, R B,R, C
10. Zăvoaie de plopi indigeni şi salcie, aninişuri
Structuri variate
E
Lc
C*, Cs C*, Cs C
C*, Cs
* Numai sub formă de benzi
** În cazul pădurilor proprietate privată cu suprafeţe reduse
11. Plantaţii de plopi euramericani şi salcie selecţionată
Echiene
E
Lc
B, R
B, R
B, R
B, R
Relativ pluriene

Precizări suplimentare privind alegerea tratamentelor:
 În arboretele în care se aplică tăieri de regenerare sau lucrări de conservare stabilite prin
amenajamentele silvice, se efectuează şi lucrările de igienă necesare.
 Grădinăritul va putea fi adoptat, potrivit schemei de alegere a tratamentelor, pe terenuri
cu pante de până la 20-250. Pentru restul situaţiilor se vor prevedea, celelalte tratamente
înscrise ca alternative sau lucrări de conservare, după caz.
 Aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit în molidişuri se face numai în
arboretele cu structuri pluriene sau relativ pluriene, precum şi în unele arborete echiene
sau relativ echiene cu lemn de rezonanţă, dacă au fost parcurse în tinereţe, în mod
sistematic cu tăieri de îngrijire şi sunt situate în staţiuni mai puţin expuse acţiunii
vânturilor periculoase.
 În cazul formaţiilor de cvercinee, în special a celor de la punctele 6-8 din tabel, prin
aplicarea tratamentului tăierilor cvasigrădinărite se va urmări realizarea unor structuri
mozaicate, pe baza regenerării naturale în buchete, grupe şi pâlcuri.
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6.9.

Stabilirea intesivității tratamentelor
Așa după cum s-a prezentat anterior toate tratamentele asigură avantaje și dezavantaje

sub raport economic și ecologic. Caracteristicile tratamentelor pe aceste două componente
permit ierarhizarea tratamentelor după nivelul lor de intensivizare a măsurilor de gospodărire
în: intensive, relativ intensive, relativ extensive şi extensive.



intensive, cu recomandare de aplicare în codru grădinărit, în efectuarea unor lucrări
speciale de transformare;



relativ intensive, cum este cazul tratamentului tăierilor progresive în ochiuri şi al
tăierilor succesive în margine de masiv;



relativ extensive, cum sunt: tratamentul tăierilor succesive şi tratamentul tăierilor rase
în benzi;



extensive – cazul tratamentului tăierilor rase pe parchete cu regenerare artificială.

Creșterea eficienței economice
Creșterea eficienței ecologice
Intensivitate
Tratament
Formații forestiere
Molidișuri
Brădete
Pinete, laricete
Făgete
Stejărete
Salcâmete (crâng)

Extensiv
R

Relativ extensive
B
S

X

X

X

X

X

X
X

Relativ intesive
P
Cv

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Intensiv
G
X
X
X

X

Figura 20 Ierarhizarea tratamentelor pe criteriul intesivității
Rezumat

Conform obiectivelor stabilite, această unitate de învățare a avut rolul de a va introduce
întreaga paletă de obțiuni care pot fi luate în considerare pentru regenerarea unui arboret.
Modul de alegere a celei mai bune obțiuni, ține de:
 Țelurile de gospodărire stabilite legislativ sau de proprietar: acest aspect face diferența
între tratamente care pot avea un caracter intensiv, când funcțiile de protecție sunt
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prioritare sau tratamente care pot avea un caracter mai extensiv când funcțiile de
producție sunt prioriare
 Speciile pentru care se dorește regenerarea sunt un element decizional important, în
special prin modul lor regenerare și temperament, acest criteriu fiind restrictiv pentru
aplicarea anumitor tratamente în anumite formații forestiere (de exemplu aplicarea
tăierilor progresive în molidișuri nu este recomandată datorită riscului la doborâturi de
vânt, bradul și fagul nu se pot regenera prin tăieri rase, cvercineele nu suportă umbrirea
și nu pot fi gestionate în codru grădinărit)
 Structura actuală a arboretelor poate influența alegerea unui tratament caracteristic
structurii regulate sau unui tratament caractersitic structurii relativ pluriene sau
pluriene.
Teme de control
Pentru fiecare din arboretele descrise în tabelele de mai jos precizați, folosind schema de
alegere a tratamentelor, care sunt tratamentele recomandate a se executa la exploatabilitate.
Prezentați tratamentele în ordinea intensivității. Argumentați alegerile făcute.
Notă: Acesta este un subiect care va apărea la examinare. Datele din tabele vor fi diferite.
8 5,5
B ha
Comp
actuala

GF:
Panta 22 Natural fundamental prod. sup. relativ plurien
2-1B
2 Fa 5 Mo 3 Br
Comp. 3 Br 5
Varsta 120 Varsta
120 Cons. 0,8
tel
Mo 2 Fa
expl.

8 14,5 GF:
Panta 40 Natural fundamental prod. sup. relativ echien
C ha
1-2A
Comp
8 Mo 2 Me
Comp. 10 Mo
Varsta 85 Varsta
actuala
tel
expl.
47A 14,5
ha
Comp
actuala

-

Cons 0,7

GF:
Panta 18 Natural fundamental prod. sup. relativ plurien
2-1B
4Fa 2Ca 2Go Comp. 4Fa 3Go 1Te Varsta 90 Varsta
120 Cons 0,7
2Dt
tel
1Ca 1Dt
expl.

58D 5 ha GF:
Panta 30 Artificial prod. mijlociu. Echien
2-1B
Comp
8Pi 2Mo
Comp. 8Pi 2Mo
Varsta 50 Varsta
actuala
tel
expl.

70 Cons 0,8
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7.1.

Introducere
Începând cu această secțiune, tratamentele clasificate anterior sunt descrise iar avantajele

și dezavantajele lor argumentate. Tratamentele din această secțiune se bazează pe executarea
unei tăieri unice, regenerarea producându-se pe teren descoperit, fie artificial, fie natural.
Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

7.2.

Principalul obiectiv al acestei unități de învățare ține de deprinderea noțiunilor tehnice
specifice pentru aplicarea tratamentelor care se bazează pe tăieri unice, respctiv:
 Tratamentul codrului cu tăierilor rase pe suprafeţe mari;
 Tăieri rase în benzi alăturate;
 Tăieri rase în benzi alterne sau culise;
 Tăieri rase la margine de masiv.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore. UI 7 are un număr de 8
pagini.
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7.3.

Generalități
În grupa tratamentului cu tăieri rase pe parchete cu regenerare artificială se urmăreşte ca

materialul lemnos de pe o unitate amenajistică să se recolteze printr-o tăiere unică, regenerarea
făcându-se după exploatarea arboretului. Arborii de recoltat se marchează şi se taie la rând până la
nivelul stabilit în acest scop. Aceste tratamente constituie cea mai radicală intervenţie în viaţa pădurii
cultivate și presupun întreruperea pentru o perioadă de timp a continuității funcţiilor pădurii. Se
deosebesc: tăieri rase pe parchete mici, cu regenerare artificială şi tăieri rase în benzi, cu regenerare
naturală.
La noi în ţară, aceste tăieri se aplică în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara
acestuia, inclusiv în porţiunile de păşune împădurită cu pante pentru care este permisă desfiinţarea
vegetaţiei forestiere, numai în situaţiile în care nu este posibilă aplicarea unui tratament cu regenerare
sub adăpost şi anume: în arborete pure de molid, pin, larice, salcâm, plopi euramericani, salcie
selecţionată, arborete puternic afectate prin doborâturi produse de vânt sau rupturi produse de zăpadă,
cu fenomene de uscare de intensitate ridicată, precum şi în cazul în care se fac lucrări de refacere substituire în arboretele slab productive.
7.4.

Tratamentul codrului cu tăieri rase pe parchete mici
Caracteristici definitorii: Tratamentul presupune tăierea anuală a câte unui parchet ajuns la

vârsta exploatabilităţii şi regenerarea pe cale artificială prin divizarea UP într-un număr de parchete
oarecum egale ca suprafaţă corespunzător ciculului de producţie, şi recoltarea anuală a câte unui
parchet (metoda controlului pe suprafaţă). Arboretul ce rezultă prin regenerare artificială va fi echien,
relativ uniform și monoetajat.

Tehnica tratamentului: recoltarea arborilor este relativ simplă, mai puţin costisitoare, iar
regenerarea pădurii urmează să se realizeze în teren complet descoperit. În soluționarea unei tehnici de
amplasare sunt necesare o serie de măsuri privind mărimea, forma, așezarea parchetelor, modul de
organizarea a procesului de exploatare și de conducere a procesului de regenerare.
Tăierile rase sunt admise numai în pădurile de molid, pin, salcâm, plopi şi salcie selecţionată,
precum şi în cazul refecerii unor arborete în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.
În aceste situaţii mărimea parchetelor va fi de maximum 3 ha, cu excepţia arboretelor de plop
în care pregătirea solului se face mecanizat, când suprafaţa parchetului poate fi de până la 5 ha. În
situația unor arborete aflate in arii naturale protejate tăierile rase sunt de regulă limitate la maxim 1 ha.
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Tratamentul tăierilor rase pe parchete mici se poate aplica cu precădere arboretelor situate pe
pante până la 250, precum şi în situaţiile în care nu există pericolul de degradare a solului prin
eroziune, alunecări sau înmlăştinări.
Forma parchetului se adaptează la configuraţia terenului şi organizarea recoltării de masă
lemnoasă. În cazul molidişurilor de limită se vor lăsa benzi de protecţie la marginea masivului
Aşezarea tăierilor urmăreşte exploatarea, reîmpădurirea şi creşterea rezistenţei noului arboret.
Există câteva recomnadări generale de așezare a tăierilor:


Să înceapă din partea adăpostită şi să inainteze împotriva vântului dominant (figura 21);



Tăierea în parchetul alăturat se va face după regenerarea integrală a celui anterior (2-3 ani la
plop şi 3-7 ani la celelalte arborete);



În bazine hodrografice tăierea să se execute de jos în sus pentru creșterea protecţie împotriva
vântului şi deschiderea drumurilor concomitent cu înaintarea lucrărilor;



Amplasarea parchetelor se face astfel încât materialul lemnos rezultat să nu fie scos prin
parchete care se află în curs de regenerare.
În zonele montane se

recomandă ca tăierile să
înainteze de jos în sus, iar
forma parchetelor să fie
alungită, cu latura mare în
sensul

pantei,

pentru

a

satisface

şi

cerinţele

exploatării.

În

arboretele

expuse vântului, se are în
vedere şi direcţia vântului
periculos,
pentru

organizându-se
considerente

de

protecţie succesiuni de tăieri.
De regulă, succesiunile de

Figura 21 Înaintarea tăierilor pe parchete contra vântului

dominant și ritmul de înaintare a acestora în funcție de dinamica
procesului de regenerare

tăieri se vor organiza pe porţiuni în care arboretele se condiţionează reciproc, sub raportul apărării
împotriva vântului (platouri, versanţi lungi etc.) şi vor fi sprijinite pe văi şi culmi proeminente, pe
drumuri vechi cu liziere rezistente.
Exploatarea este cea mai intensă din întreg rangul de tratamente, presupune tăieri integrale și
permite mecanizarea.
Regenerarea: Lucrările de împădurire se execută imediat după exploatarea şi curăţirea
parchetelor, luându-se măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea atacurilor de Hylobius.
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Fotografia 20 Tăieri rase la molid urmate de regenerare artificială
Aplicarea tratamentului în România


După 1900 tratamentul s-a aplicat pe suprafeţe mari (vezi cazul O.S. Putna şi Falcău).



După 1948: 12% din pădurile de codru;



Până în 1988: 22% din pădurile de codru: molidişuri montane, amestecuri cu molid în
proporţie de 80%, pinete, laricete precum și în substituiri şi refaceri;



Normele din 1988 limitează aplicarea lor doar pentru molidişuri echiene, pinete, laricete,
culturi de plopi euroamericani.

Tabelul 12 Avantajele și dezavantajele aplicării tratamentului tăierilor rase pe parchete
Avantajele aplicării tăierilor rase


Dezavantajele aplicării tăierilor rase

Cel mai simplu tratament din pădurile de



rolul protectiv se diminuează;

codru;



Planificare

uşoară

a

procesului

de







Supune

brusc

exploatare;

nepregătite,

Investiţii mai reduse în procesul de

puternice;


exploatare;


Întrerupe complet mediul specific pădurii:

Regenerarea

la

parchetele
acţiunea

dificilă

a

vecine,
vânturilor

unor

specii

Permite introducerea speciilor dorite în

sensibile la îngheţuri , arşiţe (bradu şi

compoziţia de regenerare;

fagul);

Rezultă

arborete

regulate,

echiene,



Se ajunge în mod obişnuit la arborete

uniforme capabile de calităţi superioare

echiene şi pure, mai vulnerabile la

ale masei lemnoase;

acţiunea factorilor vătămători;

Este o soluţie pentru exploatarea pădurilor



Costuri ridicate pentru regenerare.

de molid greu accesibile.



Grad scăzut de acceptabilitate socială
datorită impactului vizual defavorabil
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7.5.

Tratamentul codrului cu tăieri rase și regenerare naturală

7.5.1. Tratamentul cu tăieri rase în benzi cu regenerare naturală
Tratamentul tăierilor rase în benzi se justifică din necesitatea de a diminua dezavantajele
tăierilor rase, pentru a favoriza regenerarea pe cale naturală, evita efectele dăunătoare ale
vântului şi insolaţiei. Se urmăreşte cu precădere regenerarea naturală a speciilor cu sămânţă
uşoară, care se diseminează la distanţe convenabile şi al căror seminţiş suportă lumina în teren
deschis. Au importanţă pentru reuşita regenerării, lăţimea benzilor şi orientarea acestora faţă de
direcţia vântului.
Tratamentul tăierilor rase în benzi se poate aplica în vederea regenerării naturale a unor
arborete de molid, pin sau larice, situate pe pante până la 35o, ele se aplică şi în zăvoaie, culturi
de plop şi sălcii selecţionate. De asemenea, astfel de tăieri se pot aplica şi pentru refacerea unor
arborete slab productive sau necorespunzătoare funcţiilor de protecţie.

Se practică mai multe variante ale acestui tratament: tăieri rase în benzi alăturate,
tăieri rase în benzi alterne şi tăieri rase în margine de masiv. Toate aceste variante pot
asigura o bună reuşită a regenerării pe cale naturală; în condiţiile de teren accidentat de la noi,
extinderea lor este însă limitată.

7.5.2. Tăieri rase în benzi alăturate
Tehnica tratamentului presupune tăieri în benzi inguste (1-3 înălţimi de arbori) care
înaintează împotriva vântului dominant (figura 21). Tăierile au loc numai în anii de fructificaţie
ai speciei de bază. Înşiruirea tăierilor ţine de periodicitatea fructificaţiei (3-5 ani la molid).
În molidişuri dispersarea tăierilor pe mai multe benzi creează pericolul apariţiei
doborâturilor de vânt.
Figura 22 Modul de însămânțare a benzilor
tăiate ras: jos –tăieri în benzi alterne, sus – tăieri
în benzi alăturate
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7.5.3. Tăieri rase în benzi alterne sau culise
Tehnica tratamentului presupune ca fiecare bandă care se taie ras să alterneze cu una sau
două benzi netăiate. Prima serie de benzi tăiate (culise) beneficiază de însămânţarea şi protecţia
laterală a benzilor netăiate (fotografia 21).
Aplicarea acestui tratament duce la fragmentarea exagerată a masivelor forestiere, deci
este contraindicat în molidişuri. În România nu s-a aplicat decât cu caracter experimental.

Fotografia 21 Imagine satelitară a
unei zone parcurse cu tăieri rase în
benzi alterne

7.5.4. Tăieri rase la margine de masiv
Tehnica tratamentului presupune ca benzile tăiate ras să înainteze de la marginea
masivului spre interior (figura 23). În acest caz benzile sunt mai înguste (1, ½ h arborilor).
Au fost recomandate în molidişuri, dar nu s-au aplicat la scară de producţie.

Figura 23 Schema de aplicare a tăierilor
rase în margine de masiv (după E.G.
Negulescu)

Fotografia 22 Aplicarea unei tăieri rase la
margine de masiv în molidișuri

Tabelul 13 Avantajele și dezavantajele aplicării tratamentului tăierilor rase în benze
Avantajele aplicării

Dezavantajele aplicării



Alegerea arborilor de extras este
simplă;



Costuri ridicate pentru regenerarea
artificială;



Planificare uşoară a procesului de
exploatare;



Lipsa anilor de fructificaţie poate
perturba regenerarea;



Regenerarea naturală poate fi asigurată
în condiţii satisfăcătoare;



Nerecomandate în făgete şi brădete;



Creează riscuri de apariţie
doborâturilor în molidişuri.



Impact estetic nefavorabil care poate
crea tensiuni sociale



Rolul de protecţie nu se diminuează
mult dacă se utilizează lăţimile
recomandate pentru benzile de tăiere.

a

7.5.5. Măsuri silvotehnice în arborete afectate de tăierele rase neprogramate amenajistic
Procesul de retrocedare a proprietății și de fărămițare a acesteia a dus la multe situații în
care acestea au fost tăiate fără a ține cont de prevederile amenajisitice. Este cazul multor
arborete care au fost tăiate ras, în special în pădurile care au fost retrocedate la legea 18/1991.
Regenerarea naturala a unor suprafețe tăiate ras poate avea loc și pe suprafețe de mărimi
mari, caz în care însă nu se poate vorbi de aplicarea silvotehnică a unor măsuri de gospodărire.
Procesul natural de regenerare a acestor suprafețe arată reziliența ecosistemului forestier în fața
unor acțiuni antropice nefavorabile.

Rărituri

Curățiri

Degajări

Combinații de lucrări

Măsuri silvotehnice posibile

Figura 24 Elemente de arboret identificate în păduri private destructurate antropic

Împăduriri
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În majoritatea situațiilor, tăierile abuzive au fost urmate de abandonarea zonelor
respective care au intrat într-un proces de regenerare naturală. Ca urmare, mare parte din
proprietățile particulare de mici dimensiuni nu mai au caracterul de omogenitate caracteristic
definirii unui arboret ci prezintă o mare diversitate compozițională (datorită regenerării naturale
cu o prezență mare de specii pioniere) și structurală (o diversitate a stadiilor de dezvoltare
întâlnite). În acest caz, măsurile silvotehnice necesare în asemenea situații trebuie să se bazeze
inițial pe identificare diversității structurale și compoziționale (figura 24). În raport de
caracteristicile fiecărei zone, pentru pădurile private de mici dimensiuni ar fi indicat să se
urmărească folosirea procesului de regenerare naturală și aplicarea măsurilor de îngrijire și
conducere din fazele inițiale (degajări și curățiri) pentru promovarea speciilor de valoare, chiar și
din rândul unor exemplare din speciile pioniere (mesteacăn, plop). Acolo unde există o
diversitatea structurală dată de prezența unor faze de dezvoltare diferite este indicat promovarea
unei structuri neregulate.

LP

Degajari

Curățiri

Rărituri

L.igienă

Împăduriri

Refacere

Completări

Substituiri

Total

8

41

20

24

11

13

56

13

186

29,47

379,09

193,22

199,77

79,3

17,04

226,48

17,04

1141,41

Nr.
unitati
omogene
Supr.
(ha)

Figura 25 Analiza condițiilor de arboret în pădurile retrocedate la legea 18/1991 din O.S Solca
cu prezentarea structurii compoziționale, a gradului de închidere a coronamentului și a măsurilor
silvotehnice necesare.
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Rezumat

Tratamentele bazate pe tăieri rase sunt cele mai extensive lucrări silvotehnice care
întrerup exercitarea funcțiilor de protecție și sunt generatoare de tensiuni sociale. De aceea,
utilizarea lor devine recomandată doar pentru acele combinații de specii - condiții staționale
pentru care riscurile ecologice sunt minime.
Experiența ultimelor două decenii a arătat însă că și în cazul aplicării în mod abuziv a
unor tăieri rase pe suprafețe mari, ecosistemele forestiere au avut capacitatea de a se reface, prin
procese succesionale. Luând în considerare gradul de fragmentare a proprietățiilor forestiere, în
multe din aceste suprafețe măsurile silvotehnice trebuie regândite în raport de diversitatea
structurală și compozițională a regenerărilor naturale rezultate.
Teste de autoevaluare
Selectați care din avantajele și dezavantajele de mai jos sunt caracteristice tratamentului
codrului cu tăieri rase pe parchet (R) și care pentru codrul cu tăieri rase în benzi (B). Notați cu R
și/sau B în căsuța corespunzătoare.
Avantajele aplicării tratamentului
a. Cel mai simplu tratament din pădurile
de codru;
b. Planificare uşoară a procesului de
exploatare;
c. Investiţii mai reduse în procesul de
exploatare;
d. Permite introducerea speciilor dorite în
compoziţia de regenerare;
e. Rezultă arborete regulate, echiene,
uniforme capabile de calităţi superioare
ale masei lemnoase;
f. Este o soluţie pentru exploatarea
pădurilor de molid greu accesibile.
g. Alegerea arborilor de extras este
simplă;
h. Regenerarea naturală poate fi
asigurată în condiţii satisfăcătoare;
i. Rolul de protecţie nu se diminuează
mult

Dezavantajele aplicării tratamentului
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.

Întrerupe complet mediul specific pădurii:
rolul protectiv se diminuează;
Supune brusc parchetele vecine, nepregătite, la
acţiunea vânturilor puternice;
Regenerarea dificilă a unor specii sensibile la
îngheţuri , arşiţe (bradu şi fagul);
Se ajunge în mod obişnuit la arborete echiene
şi pure, mai vulnerabile la acţiunea factorilor
vătămători;
Costuri ridicate pentru regenerare.
Lipsa anilor de fructificaţie poate perturba
regenerarea;
Creează riscuri de apariţie a doborâturilor
în molidişuri.
Grad scăzut de acceptabilitate socială datorită
impactului vizual defavorabil

Bibliografie minimală
Nicolescu, N.V., 2003. Silvicultura: Silvotehnică. Editura Universității Transilvania Brasov
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8.1.

Introducere
În această secțiune, sunt descrise tratamentele de codru bazate pe tăieri repetate și

regenerarea sub masiv. Din punct de vedere al intesivități aceste tratamente oferă o bună soluție
de compromis între avantajele ecologice, date de menținerea pentru o perioadă mare a masivului
în timpul procesului de regenerare și avantajele economice date de posibilitatea extragerii unor
volume reprezentative la fiecare intervenție de regenerare. Tocmai de aceea aplicabilitatea
acestor tipuri de tratamente a devenit majoritară în fondul forestier național.
Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

8.2.

Această unitate de învățare prezintă tehnicile de execuție pentru trei din cele mai
reprezentative tratamente: tratamentul codrului cu tăieri succesive, tratamentul codrului cu tăieri
progresive și tratamentul codrului cu tăieri cvasigrădinărite.
În afară de înțelegerea tehnicilor de execuție, cursanții sunt îndrumați să înțeleagă
avantajele și dezvantajele tratamentelor cu regenerare sub masiv și să analizeze posibilitatea lor
de adaptare la diferite situații din teren.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 8 are un număr de 15
pagini.
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Generalități

8.3.

Tratamentele cu tăieri repetate și regenerare sub masiv presupun o recoltare treptată a
arboretului într-o anumită perioadă de timp (perioadă de regenerare).
Asigurarea regenerării naturale se realizează la adăpostul masivului și presupune:


Eliminarea anticipată de la reproducere a speciilor şi ecotipurilor nedorite;



Menţinerea celor mai valoroşi seminceri într-un număr suficient pentru a asigura
însămânţarea suprafeţei de regenerat;



Menţinerea unor arbori valoroşi, capabili de creşteri active şi evitarea excesului de
lumină, a înmlăştinării, îmburuienirii precum şi a îngheţurilor;



Rărirea arboretului şi lichidarea lui pe măsură ce seminţişul instalat preia parţial şi în
masă funcţiile ecoprotective ale vechiului arboret.
Tratamente cu regenerare naturală sub adăpost se caracterizează prin îndepărtarea

arboretului bătrân în două sau mai multe reprize, deosebindu-se prin tehnica de execuție în:
tăieri succesive, tăieri progresive (în ochiuri) și tăieri de codru cvasigrădinărit.
Tratamentul codrului cu tăieri successive

8.4.

În cazul tratamentului tăierilor succesive arboretul bătrân se înlătură prin două – trei
intervenţii repetate, uniform amplasate pe suprafaţa în curs de regenerare. Se creează astfel
condiţii pentru instalarea şi dezvoltarea sub masiv a unui nou arboret, precum şi favorizarea
speciilor valoroase, cum este cazul bradului şi fagului, care în teren deschis se regenerează mai
greu. Tratamentul a fost fundamentat de Hartig (1791).
Caracteristicile tratamentului sunt:






Arboretul matur se extrage treptat şi cât mai uniform, prin două sau mai multe reprize de
tăieri.
Regenerarea se produce sub masiv, din sămânţă şi are un caracter uniform ca şi tăierile
prin care este provocată şi condusă.
Arboretul care ia naştere este, de regulă, uniform şi relativ echien pe suprafeţe întinse.
Suprafaţa de exploatat se poate alege oriunde în cadrul arboretelor exploatabile.
Amplasarea, succesiunea, ritmul, intensitatea şi caracterul tăierilor se stabilesc numai pe
teren în funcţie de mersul fructificaţiei.
Aplicabilitate. Tratamentul este recomandat pentru regenerarea speciilor de umbră

impunându-se mai ales în făgete, făgeto-brădete. Ar putea fi aplicat şi în gorunete cu potenţial
ridicat de creştere, pinete şi laricete. Datorită posibilităţilor limitate de proporţionare a
amestecurilor nu se aplică în pădurile de şleau. Se evită aplicarea sa în molidişuri sau în
amestecuri în care predomină molidul.
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Tehnica de execuție. Se disting în cazul acestui tratament prin ritm, scop şi intensitate:
tăierea preparatorie, tăierea de însămânţare, tăierea de punere în lumină sau de
dezvoltare şi tăierea definitivă (figura 25).
Prin tăierea preparatorie se pregătește atât arboretul matur pentru fructificare, cât şi
solul pentru a primi sămânţa. Se execută cu 2 la 10 ani înainte de începerea tăierilor de
regenerare, dacă arboretul în cauză nu a fost parcurs cu rărituri. Se îndepărtează arborii
necorespunzători ca specie, stare de sănătate, capacitate de fructificare.
Principiile de execuție a tăierii preparatorii sunt:


Favorizarea dezvoltării coroanei arborilor valoroşi rămaşi în arboret;



Eliminarea de la reproducere a arborilor nevaloroşi;



Rărirea arboretului cu efect asupra pătrunderii unei cantităţi mai mari de căldură, lumină
şi umiditate;



Intensitatea execuției presupune extragerea a 10-25% din volum;



Consistenţă se reduce până în 0,7;



Număr: o intervenţie – numai dacă este cazul.
Tăierea de însămânţare urmăreşte, concomitent cu recoltarea posibilităţii, să creeze

condiţii pentru instalarea şi creşterea seminţişului. Se aplică în anul de fructificare abundentă a
speciei de regenerat. Extragerile se fac pe cât posibil uniform pe întreaga suprafaţă, astfel ca
însămânţarea să se asigure în mod egal.
Principiile de execuție sunt următoarele:


Executarea tăierii se va face obligatoriu într-un an de fructificaţie abundentă a speciilor
valoroase (eventual în anul următor dacă există suficiente plantule viabile).



Rărirea uniformă a arboretului în dominant şi în dominat.



Intensitate: 20 - 50 % din volum care depinde de numărul de tăieri preconizate, de natura
şi starea arboretului în momentul intervenţiei (consistenţă, vigoarea etajelor inferioare).



Consistenţa se reduce până în 0,7 la speciile de umbră şi 0,6 pentru promovarea speciilor
de lumină.
Criteriile de alegere a arborilor de extras sunt următoarele:



Se vor marca arborii cei mai groşi, cu coroana larg dezvoltată, care ar putea cauza
pagube la exploatare.



Se extrag arbori din speciile nedorite, arborii vătămaţi, defectuoşi sau infestaţi.



Se poate proceda şi la extragerea subarboretului şi a seminţişului neutilizabil.



Nu se marchează sub impulsul economic de moment.
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Figura 26 Schema de aplicare a tratamentului tăierilor succesive
Tăierea de punere în lumină sau de dezvoltare urmăreşte să asigure lumina, căldura şi
umezeala necesare seminţişului. Se execută la 3-5 ani de la tăierea de însămânţare, exceptând
situaţiile de la salcâm şi plopi euramericani, când acest interval este de 1-3 ani.
Principiile de execuție sunt următoarele:


rărirea şi mai puternică a arboretului în scopul dezvoltării seminţişului instalat (tăiere de
dezvoltare);



se execută la fag şi brad după 2-5 ani de la tăierea de însămânţare şi 1-3 la cvercinee;



se execută în porţiunile în care seminţişul lâncezeşte sub presiunea masivului existent;



se recoltează progresiv semincerii care nu mai sunt folositori;



se recomandă păstrarea arborilor cu coroane înguste;



intensitatea: 20 – 40 %;



consistenţa arboretului rămas va fi de 0,2- 0,4;



număr: se pot executa 1-3 tăieri de punere în lumină.
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Tăierea definitivă are ca obiect recoltarea ultimilor arbori şi se execută când regenerarea
pe cale naturală a suprafeţei exploatate este asigurată în proporţie de 80%. Instrucţiunile
unităţilor silvice conţin indicaţii clare de procedură pentru toate aceste situaţii.
Principiile de execuție sunt următoarele:


recoltarea integrală a arboretului matur rămas după tăierile anterioare;



devine obligatorie când seminţişul a ajuns la independenţă biologică;



se execută dacă 70% din suprafaţă este regenerată, densitatea fiind de 1-2 puieţi/m2 şi
înălţimi de 25-40 cm la răşinoase, respectiv 40-60 cm la foioase;



se execută după 3-5 ani în gorunete şi 4-10 ani la fag şi brad (perioada specială de
regenerare);



prejudiciile de exploatare nu pot fi evitate, dar pot fi limitate;



se va recurge la receparea seminţişului la foioase şi completări.
Avantaje. Sintetic se menţionează ca avantaje – uşurinţă în aplicare, condiţii bune de

regenerare pe cale naturală, cheltuieli reduse, asigură protecţia necesară a seminţişurilor din
specii sensibile la insolaţie şi secetă, protejează solul menţinând în permanenţă o acoperire cu
vegetaţie forestieră. Punctual principalele avantaje sunt:


este cel mai simplu şi uşor de aplicat dintre tratamentele cu regenerare sub masiv;



prin tăieri repetate şi uniforme se creează condiţii bioecologice favorabile de regenerare
naturală, reducând astfel la minimum cheltuielile de regenerare;



asigură continuitatea producţiei de masă lemnoasă, iar întemeierea noii păduri se
realizează, de regulă, concomitent cu recoltarea vechiului arboret;



se poate obţine un spor de producţie de masă lemnoasă, pe baza activării creşterii
exemplarelor valoroase menţinute în arboret până la tăierea definitivă;



în condiţiile aplicării sale corecte, este asigurată protecţia necesară instalării
seminţişurilor speciilor sensibile la îngheţuri, secete şi arşiţe;



solul este permanent acoperit de vegetaţia forestieră, aşa că se diminuează, dar nu se
întrerupe nici un moment funcţia de protecţie fizică, evitându-se (aproape integral)
procesele de degradare, eroziune şi torenţialitate pe versanţi;



arboretele constituite sunt, de regulă, echiene şi regulate, fiind capabile să producă masă
lemnoasă calitativ superioară;



din punct de vedere estetic, este preferabil tăierilor rase;



este superior tăierilor rase în gospodărirea durabilă şi conservarea biodiversității.

Dintre dezavantaje se subliniază: exploatarea mai greoaie şi costisitoare, se întâmpină
dificultăţi în mecanizarea integrală a operaţiunilor de recoltare, colectare, apropiere a
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materialului lemnos, se produc vătămări solului datorate scoaterii lemnului şi arborilor rămaşi pe
picior. Punctual gama de dezavantaje presupune:


Lucrările de exploatare se împrăştie pe suprafeţe mai mari, implicând tehnologii mai
complexe şi revenirea de mai multe ori cu tăieri pe aceeaşi suprafaţă;



Exploatarea este mai dificilă şi mai costisitoare, iar mecanizarea lucrărilor este oarecum
îngreunată, comparativ cu tăierile rase;



Arboretul treptat rărit poate fi expus rupturilor şi doborâturilor de vânt; fapt pentru care
tratamentul este inaplicabil în molidişuri şi mai ales în bazinele hidroenergetice;



Permite doar în mică măsură proporţionarea convenabilă a amestecurilor, speciile de
lumină şi repede crescătoare fiind în mod obişnuit dezavantajate;



Se riscă uneori prea mult bazându-se pe un singur an de fructificaţie. De aceea, uneori
devin necesare lucrări de ajutorare a regenerării, care ridică oarecum preţul de cost;



Prin ultimele tăieri se aduc vătămări seminţişurilor naturale instalate, fapt ce obligă la
executarea lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor;



Poate cauza o diminuare sensibilă a eficacităţii ecoprotective, dacă noul arboret nu s-a
instalat chiar din anul când arboretul parental a fost rărit prin tăierea de însămânțare

8.5.

Tratamentul tăierilor succesive în margine de masiv
Ca şi în cazul tratamentului tăierilor succesive, regenerarea naturală se obţine sub masiv,

prin aplicarea a două sau mai multe tăieri ce se succed la intervale de timp care variază în raport
cu anii de fructificaţie, ritmul creşterii, stadiul de dezvoltare şi exigenţele seminţişului. De data
aceasta însă, lucrările de regenerare se localizează pe o bandă îngustă, la o margine a arboretului,
înaintând apoi treptat până la regenerarea sa integrală.
Seminţişurile instalate beneficiază atât de adăpostul direct oferit de arboretul bătrân, până la
îndepărtarea lui definitivă, ca în cazul tăierilor succesive propriu-zise, cât şi de adăpostul lateral
al arboretului din banda următoare. De aceea, marginea de masiv se defineşte ca o zonă
cuprinzând pe de o parte o bandă internă, în care se execută tăieri succesive şi în care există, sub
adăpost direct, seminţiş în diferite stadii de dezvoltare, iar pe de altă parte, o bandă externă, de
pe care vechiul arboret a fost complet înlăturat, dar al cărui seminţiş instalat mai beneficiază
totuşi de adăpostul lateral al arboretului vecin.
Tratamentul a fost conceput pentru regenerarea naturală a arboretelor în care există
pericolul doborâturilor de vânt, fiind recomandat pentru molidişuri şi unele amestecuri de
răşinoase sau amestecuri de răşinoase cu fag.
De regulă lăţimea unei benzi de parcurs cu tăieri de regenerare variază în raport cu
rezistenţa la doborâturi a arboretelor respective, fiind mai mică în situaţiile în care pericolul de
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doborâre este mai accentuat. Astfel, la molidişuri lăţimea benzii va fi 1,5-2,0 înălţimi (H) de
arbore.
Aplicarea tratamentului începe într-un an de fructificaţie când se parcurge cu o tăiere de
însămânţare prima bandă a succesiunii. După un interval de 4-5 ani de la instalarea seminţişului
la molid şi 5-6 ani la fag şi brad, se revine cu tăierea de dezvoltare, practicându-se concomitent
şi o tăiere de însămânţare în banda următoare. La cea de-a treia intervenţie, după alţi 4-5 ani, în
prima bandă se aplică tăierea definitivă, în cea de-a doua tăiere de dezvoltare, deschizându-se
concomitent o nouă bandă în care se aplică o tăiere de însămânţare. Operaţia se repetă în acelaşi
fel până la regenerarea întregului arboret. Dinamica procesului de regenerare şi periodicitatea
intervenţiilor se adpatează în raport cu anii de fructificaţie şi modul de instalare şi dezvoltare a
seminţişului din fiecare bandă.
Forma cu numai două tăieri succesive şi adoptarea unei scheme oarecum rigide de
revenire cu tăieri şi de corelare a tăierilor de însămânţare din cuprinsul unei benzi cu tăierea
definitiă a benzii precedente, se poate aplica în arborete care nu îndeplinesc funcţii speciale de
protecţie. Forme mai pretenţioase, în cadrul cărora benzile interne pot cuprinde mai multe fâşii,
în diverse stadii de regenerare, corespunde mai bine sub raportul exercitării funcţiilor de
protecţie.
Tratamentul codrului cu tăieri progresive

8.6.

Tratamentul constă în tăieri repetate neuniform repartizate pe unitatea amenajistică.
Intervenţiile se localizează pe porţiuni alese cu discernământ ecologic şi tehnic în cuprinsul
suprafeţei de regenerat, denumite ochiuri de regenerare. Tratament fundamentat de Gayer
(1878).
Caracteristicile tratamentului sunt următoarele:


ochiurile odată deschise şi regenerate sunt ulterior conduse, iar asupra lor se revine ori
de câte ori este nevoie pentru o cât mai susţinută dezvoltare a seminţişului instalat;



regenerarea, care are loc natural, sub masiv, decurge treptat şi neuniform în fiecare ochi
şi de la un ochi la altul beneficiind de toţi anii de fructificaţie din perioada respectivă;



arboretul rezultat dintr-o asemenea regenerare prezintă la început un profil neuniform şi
evident sinuos sau ondulat, care însă, cu timpul, în faza de păriş ajunge să se
uniformizeze;
Tehnica tratamentului presupune ca:



la fiecare intervenţie tăierile sunt repetate şi neuniforme ca intensitate, mărime, ritm şi
mod de împrăştiere;
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tăierile se localizează în anumite OCHIURI favorizate în ceea ce priveşte regenerarea,
extrăgând arborii de o dată sau treptat, prin mai multe intervenţii, până la lichidarea
vechiului arboret şi întemeierea unui nou masiv tânăr;



tăierile se corelează obligatoriu cu ritmul fructificaţiei şi al dezvoltării seminţişului;

Figura 27 Aplicarea tratamentului tăierilor progresive (după E.G. Negulescu)
Aplicabilitate. Tratamentul se poate aplica cu succes în marea majoritate a pădurilor mai
ales a celor de amestec: molideto-brădete, molideto-făgete, brădeto-făgete, făgete, amestecuri de
fag cu răşinoase, goruneto-făgete, şleauri şi alte cvercete pure sau amestecate, laricete şi pinete.
Se evită aplicarea sa în molidişuri sau în amestecuri în care molidul apare în proporţie mai mare
de 70%
În aplicarea tratamentului se deosebesc trei etape: deschiderea ochiurilor, lărgirea
ochiurilor şi racordarea ochiurilor (figura 26).
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Tăierea de deschidere a ochiurilor asigură instalarea şi dezvoltarea seminţişului
utilizabile. În cazul unor seminţişuri preexistente utilizabile, tăierile de însămânţare au acelaşi
rol ca şi cele de deschidere a ochiurilor.
Principiile de execuție sunt următoarele:


se execută în anii de fructificaţiei ai speciilor valoroase, în porţiunile de pădure în care
seminţişul se poate instala fără dificultăţi;



se acordă prioritate ochiurilor existente şi apoi se trece la deschiderea de noi ochiuri;



seminţişul neutilizabil se va îndepărta, pentru a permite instalarea unuia nou;



interesează repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor.

Figura 28 Instalarea/dezvoltarea semințișului în urma deschiderii ochiurilor

Repartizare ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişurilor:


ochiurile se vor amplasa din interior spre drumurile de acces, pentru a se evita ulterior
colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate;



porţiunea dintre ochiuri se recomandă a avea 1-2 înălţimi medii ale arboretului.
Mărimea, forma şi orientarea ochiurilor depind de temperamentul speciei, condiţiile

staţionale şi ţelul de gospodărire.


forma ochiurilor poate fi circulară, eliptică, ovală. În regiuni călduroase se practică
forme eliptice cu orientare est – vest, în zone mai reci, suficient de umede, orientarea
ochiurilor este nord – sud;



în cazul speciilor de umbră, ochiurile sunt mai mici 0,5H (H = înălţimea arborelui), iar
la speciile de lumină ochiurile ating 1,5H.



numărul ochiurilor nu se fixează anticipat
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Figura 29 Desfășurarea regenerării într-un ochi (a-b: deschidere, c-d:lărgire)
Tăierile de lărgire a ochiurilor urmăresc luminarea seminţişurilor din ochiurile existente
şi lărgirea lor progresivă.
Tehnica de execuție presupune:


Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate este necesar să se execute tot într-un an de
fructificaţie în paralel cu deschiderea de noi ochiuri



Lărgirea ochiului s-ar putea realiza prin benzi concentrice dar, în raport cu mersul
regenerării benzile se deschid în porţiunea fertilă a ochiurilor



Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului



Revenirea cu o nouă tăiere de lărgire depinde de dinamica seminţişului



Dacă regenerarea se desfăşoară greu sau a fost vătămată se efectuează lucrări de
ajutorare a regenerării naturale, recepări la foioase, completări.
Tăierea de racordare se execută când ochiurile sunt destul de bine regenerate şi

apropiate între ele. Constă în extragerea arborilor rămaşi între ochiuri. Racordarea arboretului se
poate face pe întreaga suprafaţă a arboretului sau pe anumite porţiuni, pe măsura regenerării şi
dezvoltării seminţişurilor respective. În felul acesta, diversele intervenţii în arboret nu mai au
caracaterul specific unei anumit tip de tăiere. Aceste tăieri de racordare asigură şi regenerarea
spaţiilor dintre ochiuri.
Tăierile ce se execută prin acest tratament nu sunt stabilite în timp, se revine cu
asemenea operaţiuni ori de câte ori este nevoie şi cu intensitate diferită, în raport de condiţiile de
instalare şi dezvoltare a seminţişurilor. Perioada de regenerare poate dura între 15 şi 20 de ani,
chiar 30 de ani dacă se consideră justificată o perioadă lungă de regenerare.
În situaţia instalării de seminţiş repartizat semiuniform pe suprafaţa unităţii amenajistice
se vor executa lucrări de recepare a exemplarelor vătămate şi de completare a golurilor
neregenerate.
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Figura 30 Modul de aplicare a tăierilor caracteristice codrului cu tăieri progresive
În aplicarea tratamentului tăierilor progresive se înregistrează avantaje şi dezavantaje.
Avantajele sintetice se referă la: valorificarea eficientă a seminţişurilor preexistente utilizabile,
dezvoltarea unei noi generaţii de seminţiş şi condiţii bioecologice dintre cele mai favorabile de
dezvoltare a acestuia, menţinerea calităţii solului, obţinerea de arborete viabile cu structuri
relativ pluriene. Gama de avantaje punctuale se referă la:
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prin modul cum se diferenţiază şi se conduc tăierile, făcându-se uz de tot felul de tăieri,
se creează condiţii bioecologica din cele mai favorabile privind regenerarea naturală din
sămânţă şi realizarea unei proporţionări convenabile a amestecului de specii;



se pretează cel mai bine la conducerea regenerării în pădurile amestecate echiene;



permite valorificarea integrală şi eficientă a seminţişurilor preexistente utilizabile;



valorifică toţi anii de sămânţă cât durează regenerarea suprafeţei periodice în rând;



seminţişul instalat se dezvoltă în condiţiile bioecologice dintre cele mai favorabile, ca
urmare a caracterului, intensităţii şi dinamicii tăierilor;



întrucât noul arboret se întemeiază concomitent cu lichidarea vechiului arboret
exploatabil, efectele protectoare ale pădurii nu slăbesc decât în mică măsură şi pe o
perioadă scurtă de timp;



arborii rămaşi în pădure până la tăierea de racordare beneficiază de un spor de creştere de
lumină şi prin urmare, vor avea o valoare de utilizare mai mare;



prin forma şi structura fiecărui arboret în parte şi a pădurii în general, aceasta prezintă o
valoare estetică şi de agrement ridicată
Dezavantaje: prejudicii ridicate seminţişului cu prilejul colectării – apropierii şi scoaterii

lemnului, exploatare costisitoare care comportă un personal bine instruit. Dezavantajele sunt:


mecanismul tăierilor este mai complicat şi dificil de organizat şi aplicat, necesitând
personal numeros şi bine calificat:



exploatarea este mai costisitoare, tăierile fiind diferite ca intensitate şi împrăştiate pe
suprafeţe relativ mari;



ultimele tăieri prejudiciază seminţişuriie instalate, obligând la completări pe cale
artificială;



dacă nu se folosesc tehnologii adecvate, se pot produce şi vătămări solului şi arborilor
rămaşi în picioare;



creând ochiuri în pădure, tratamentul devine contraindicat în arboretele expuse la
acţiunea vătămătoare a vânturilor periculoase;



este greu de aplicat pe versanţi cu pantă accentuată şi în staţiuni expuse la eroziune sau
alunecări de suprafaţă ori de adâncime.



în astfel de situaţii, este mai indicat să se aplice tratamentul tăierilor grădinărite



codrul cu tăieri şi regenerare progresive se poate aplica în principiu în orice păduri de
codru din fondul nostru forestier (exceptând rnolidişurile), fiind mai intensiv decât
tăierile rase cu regenerare pe teren descoperit şi decât tratamentul tăierilor succesive.
Tratamentul tăierilor progresive (în ochiuri) se aplică în cvasitotalitatea arboretelor în

amestec din ţara noastră. Este un tratament mai pretenţios şi mai costisitor decât cele menţionate
anterior, ceea ce ridică aspecte deosebite din punct de vedere ecologic şi economic.
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8.7.

Tratamentul tăierilor progresive în margine de masiv
În funcţie de condiţiile ecologice, tratamentul precedent poate fi adaptat, luând în unele

situaţii şi caracterul unor tăieri progresive în margine de masiv. În banda parcursă cu tăierea de
însămânţare, deschiderea masivului se face ca şi în cazul tăierilor progresive, tăierile de
dezvoltare şi racordare făcându-se ulterior pe măsura parcurgerii cu tăieri de însămânţare a
benzilor următoare din succesiunea respectivă. Această formă corespunde în special regenerării
unor arborete formate din specii cu temperamente diferite, în făgete, precum şi în cazul
arboretelor de molid unde se urmăreşte introducerea speciilor de amestec (brad, fag, larice,
paltin).
8.8.

Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite
Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate

și perioadă lungă de regenerare, fiind intermediar între tratamentul codrului cu tăieri progresive
și tratamentul codrului grădinărit.
Se caracterizează prin rărirea treptată a arboretelor ajunse la exploatare, prin nuclee de
regenerare deschise, în principal sub formă de ochiuri, urmărindu-se realizarea de structuri
relativ pluriene şi o regenerare naturală sub masiv. Se înscrie în grupa tratamentelor cu tăieri
repetate, neuniform amplasate în interiorul unităţii amenajistice, cu perioadă lungă de regenerare
(40 la 60 ani). Aplicarea acestui tratament a condus la ideea tratamentului tăierilor combinate,
folosindu-se, după situaţia terenului şi structura arboretului, atât tăieri progresive cât şi extracţii
grădinărite.
Ca tehnică de lucru, în suprafaţa ce urmează a se exploata se deschid ochiuri (nuclee de
regenerare) în care există seminţişuri preexistente utilizabile, care se pun treptat în lumină. Unde
nu există seminţiş utilizabil, primele intervenţii au caracter de tăieri preparatorii sau de
însămânţare. Perioada se regenerare se prelungeşte în suprafaţa în rând de exploatare pentru a se
folosi anii cu fructificaţie abundentă şi a se realiza în timp o structură plurienă.
La primele intervenţii se va acorda o atenţie deosebită extragerii exemplarelor din speciile de
valoare redusă, a celor fenotipic inferioare care nu se justifică să mai fie menţinute în viitor.
Tăierile se aplică neuniform pe suprafaţa de regenerat, în primul rând în porţiunile cu seminţişuri
şi tinereturi valoroase şi după caz şi în alte puncte în care se urmăreşte să se creeze condiţii
pentru regenerarea speciilor de valoare silviculturală şi economică. De fiecare dată, când se
revine cu tăieri pe aceeaşi suprafaţă, se urmăreşte crearea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a
seminţişurilor din punctele de regenerare create anterior, precum şi instalarea de noi puncte de
regenerare.
Intensitatea tăierilor va fi mai mare când se urmăreşte favorizarea speciilor de lumină şi
mai mică în cazul celor de umbră. Astfel, în punctele în care se urmăreşte instalarea
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seminţişului, la prima tăiere se reduce consistenţa arboretului până la 0.4 pentru cvercinee fără
gorun, până la 0.5 pentru molid şi gorun, 0.6 pentru fag şi 0.7 pentru brad. La intervenţiile
ulterioare, intensitatea tăierilor se va adapta la stadiul regenerării şi la exigenţa faţă de lumină şi
căldură a speciilor instalate în fiecare punct de regenerare.
Numărul tăierilor pentru fiecare punct de regenerare, în cadrul perioadei speciale de
regenerare, poate fi cuprins între 1 şi 3, mai puţine la speciile de lumină şi mai multe la cele de
umbră. Numărul total al tăierilor, cu care se parcurge fiecare arboret, se corelează cu mărimea
perioadei de regenerare şi poate varia între 4 şi 8, funcţie de temperamentul speciilor de
regenerat şi de lungimea perioadei de regenerare adoptată.
În asemenea situaţii lucrările de exploatare sunt pretenţioase şi costisitoare. Acest
tratament se aplică în arborete amestecate, molid, fag ori cvercinee, localizate în terenuri
accidentate sau în apropierea localităţilor urbane.
Rezumat

Tratamentele bazate pe regenerare sub masiv sunt cele mai folosite tratamente în fondul
forestiere național. Ele se bazează pe o recoltare treptată a arboretului într-o anumită perioadă de
timp, denumită perioadă de regenerare. În raport de tehnica de execuție se deosebesc tratamentul
codrului cu tăieri succesive și tratamentul codrului cu tăieri progresive.
În toate situațiile asigurarea regenerării naturale se realizează la adăpostul masivului prin


eliminarea anticipată de la reproducere a speciilor şi ecotipurilor nedorite



menţinerea celor mai valoroşi seminceri într-un număr suficient



tăierilor de regenerare depinde în ambele cazuri de anii de fructificaţie



rărirea arboretului şi lichidarea lui pe măsură ce seminţişul instalat preia parţial şi în
masă funcţiile ecoprotective ale vechiului arboret



în ambele cazuri prin ultimele tăieri se aduc vătămări seminţişului natural utilizabil
Deosebirile țin de
a) caracterul tăierilor: tratamentul tăierilor succesive desemnează intervenţii repetate,

uniform amplasate pe suprafaţa în curs de regenerare în schimb ce tratamentul tăierilor
progresive se referă la tăierile de regenerare în ochiuri, ce capătă un caracter neuniform.
b) tipul de tăieri: i) tratamentul tăierilor succesive se bazează pe executarea unor tăieri
de însămânţare, a unor tăieri de punere în lumină a seminţişului şi a unor tăieri definitive; ii)
tratamentul tăierilor progresive presupune executarea unor lucrări de deschiderea a ochiurilor,
lărgire a ochiurilor şi racordare a ochiurilor.
c) execuţia lucrărilor: succesivele au avantajul unei mai mari uşurinţe în aplicare decât
progresivele la care mecanismul tăierilor este mai complicat şi dificil de organizat şi aplicat.
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d) exploatarea: cheltuielile de exploatare sunt mai reduse la succesive comparativ cu
progresivele unde exploatarea este mai costisitoare, tăierile fiind diferite ca intensitate şi
împrăştiate pe suprafeţe relativ mari.
e) regenerarea: succesivele au dezavantajul că permit doar în mică măsură
proporţionarea convenabilă a amestecurilor, speciile de lumină şi repede crescătoare fiind în
mod obişnuit dezavantajate; progresivele se pretează cel mai bine la conducerea regenerării în
pădurile amestecate și permit valorificarea eficientă a seminţişurilor preexistente utilizabile.
Atunci când perioada de regenerare este mai mare de 40 de ani, tăierile în ochiuri de tip
progresiv devin parte a tratamentul tăierilor cvasigrădinărite.
Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsul corect pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Asigurarea regenerării naturale la adăpostul masivului prin tăieri repetate presupune:
a. eliminarea anticipată de la reproducere a speciilor dorite în viitorul arboret;
b. eliminarea arborilor seminceri valoroși cu un an înaintea declanşării fructificaţiei;
c. menţinerea arborilor cu coroană largă, lăbărţată în vederea protejării solului.
1.2. Tratamentul codrului cu tăieri progresive se caracterizează printr-o succesiune de tăieri:
a. unice şi uniform repartizate pe suprafaţă;
b. repetate şi uniform repartizate pe suprafaţă;
c. repetate şi neuniform repartizate pe suprafaţă.
1.3. Prin aplicarea tăierii de însămânţare, gradul de închidere a coronamentului trebuie să
rămână în intervalul:
a. 0,8 - 1,0, pentru asigurarea stabilităţii arboretului;
b. 0,6 - 0,7, pentru a evita înţelenirea şi îmburuienirea solului;
c. 0,3-0,5, pentru a crea condiţii prielnice de dezvoltare a seminţişului.
1.4. Tratamentul codrului cu tăieri succesive presupune realizarea unor intervenţii în arboret
în număr de:
a. o tăiere de regenerare la fiecare 10 ani;
b. două tăieri de regenerare, în cazul speciilor de lumină (pin, larice, gorun);
c. trei tăieri de regenerare indiferent de temperamentul specie;
d. patru – cinci tăieri de regenerare, în cazul speciilor de umbră (fag, brad).
1.5. Tratamentul codrului cu tăieri progresive se aplică cu succes în:
a. molidişuri, datorită capacităţii de a creşte rezistenţa arboretelor la acţiunea vântului;
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b. amestecuri de răşinoase cu fag, datorită capacităţii de a promova speciile de umbră;
c. şleauri de deal, datorită capacităţii de a promova seminţişul existent;
d. salcâmete, datorită capacităţii de a stimula lăstărirea cioatelor.
1.6. Tratamentul codrului cu tăieri succesive prezintă următoarele dezavantaje:
a. arboretele constituite sunt echiene şi regulate;
b. prin ultimele tăieri se aduc vătămări seminţişurilor naturale instalate;
c. exploatarea este costisitoare datorită tăierilor împrăştiate pe suprafeţe mari.
1.7. Tăierile caracteristice tratamentului codrului cu tăieri progresive sunt:
a. tăierea de însămânțare;
b. tăierea de punere lumină;
c. tăierea definitivă.
Bibliografie minimală
Nicolescu, N.V., 2003. Silvicultura: Silvotehnică. Editura Universității ”Transilvania” Brasov.
* * * , 2000 - NT 3 – Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, Bucureşti.
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9.1.

Introducere
Tratamentele de codru cu tăieri continui sunt considerate cele mai intensive tratamente

tocmai prin faptul că tehnica lor de execuție imită în mare parte procesele naturale din pădurile
cu structuri primare. Este un tratament cu importanțe valențe ecologice și silvice. Implementarea
lui este însă condiționată de existenţa unor structuri grădinărite, constituită din populaţii de
vârste şi dimensiuni variate şi intim amestecate (arborete pluriene). În lipsa unei asemenea
structuri pentru aplicarea tratamentului sunt necesare importante eforturi tehnice de transformare
a structurilor existente către structura grădinărită.
Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

9.2.

Acest curs prezintă bazele teoretice și practice ale aplicării tratamentului codrului
grădinărit, introducând conceptele de bază pentru aplicarea tratamentului, cum ar fi:
 Elementele de caracterizare a structurii grădinărite;
 Tehnica de execuție pentru grădinăritul cultural tipic și cel cultural concentrat;
 Bazele amenajistice: cupon, rotație, diametru țel;
 Avantajele și dezavantajele tratamentului.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 9 are un număr de 10
pagini.
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Bazele teoretice ale codrului grădinărit

9.3.

Termenul de grădinărit necesită de la început clarificări deoarece este folosit în trei
situații diferite:
1. Structură grădinărită (pluriene);
2. Subunitate de producţie de codru grădinărit (SUP G);
3. Tratament: dirijarea sa prin menţinerea structurii grădinărite.
Structura grădinărită reprezintă un model cultural al structurii naturale a pădurilor,
adaptat condiţiilor ecologice şi cerinţelor funcţionale ale arboretelor în cauză.
Ca și tratament, codrul grădinărit este cunoscut
sub numele de tratament cu tăieri continue care
principial presupune extragerea pe alese, de ici şi de
colo, a câte unuia sau a unor grupe de exemplare,
după anumite criterii, regenerarea golurilor rămase
în arboret producându-se în mod natural, din
sămânţă. Este cel mai intensiv, din punct de vedere
ecologic tratament.
Grădinăritul empiric este o metodă de gestiune
ancestrală care prespunea extragerea arborilor de
anumite dimensiuni. Prin practicarea tratamentului se
tinde

către

realizarea

unei

„structuri

pluriene

(grădinărite)“, optime în raport cu ţelul de protecţie şi
producţie.

Fotografia 23 Arboret cu structură
plurienă în Bucovina

Figura 31 Curba normală de distribuți în arborete cu structuri grădinărite
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9.4.

Tratamentul codrului cu tăieri grădinărite
Caracteristicile tratamentului diferențiază grădinăritul tipic de cel concentrat.
Grădinărit cultural tipic se caracterizează prin faptul că tăierile grădinărite se

efectuează cu continuitatea ce caracteriza grădinăritul în forma sa empirică și presupune:


Recoltarea anuală a unuia sau a 2-3 arbori în orice punct al pădurii în condiţiile existenţei
unei structuri grădinărite;



Punctele atacate cu tăieri sunt părăsite, tăierile localizându-se ulterior în alte puncte;



Regenerarea are caracter continuu şi valorifică toţi anii de fructificaţie;



Pădurea grădinărită se găseşte într-un continuu proces de exploatare, regenerare,
conducere şi îngrijire;



Rezultă arborete pluriene cu structură apropiată de arboretele primare (virgine).
Grădinăritul cultural concentrat se efectuează pe întreaga suprafaţă a cuponului în

curs de tăiere. Nivelul acestor tăieri se stabileşte în raport de volumul de extras şi de mărimea
creşterilor. Se extrag numai arborii care au atins diametrul ţel, ce se stabileşte prin lucrările de
amenajare a pădurilor.
Cuponul reprezintă o parte din unitatea de producţie ce se tratează în codru
grădinărit, echivalentă cu numărul de ani stabiliţi pentru o rotaţie a tăierilor. Stabilind durata
în ani a rotaţiei egală cu numărul cupoanelor (în mod obişnuit de la 5 la 10), amenajistul asigură
recoltarea cu continuitatea arborilor care au diametre corespunzătoare scopului urmărit. Cu
prilejul organizării procesului de producţie în codru grădinărit se recomandă, în raport de
exigenţele speciilor faţă de lumină, ca rotaţia şi numărul de cupoane să fie de 4-5 ani pentru
speciile de umbră şi 2-3 ani pentru cele de semiumbră. Principial aplicarea grădinăritului
cultural tipic presupune:


Posibilitatea se calculează pe volum (metoda controlului);



Extragerea posibilităţii anuale fixate şi revenirea cu lucrări în cuponul respectiv pe
criteriul rotaţiei;



Extragerea a unor grupe mici de arbori (2-3 maxim 6-7 la speciile de lumină) împrăstiate
în fiecare cupon scadent (codru grădinărit pe buchete).
În felul acesta pădurea se dirijează către o structură caracterizată prin prezența în orice loc și

timp a unui amestec intim de exemplare de toate vârstele și dimensiuni. În repartizare grafică,
repartiția arborilor pe categorii de diametre se apropie de curbele exponențiale (figura 23) și pot fi
redate funcții matematice de tipul unei progresii geometrice descrescătoare (Lioucourt) sau printr-o
funcție exponențială (Mayer).
În cadrul arboretelor tratate în grădinărit, orice arbore poate fi considerat exploatabil atunci
când a atins diametrul corespunzător ţelurilor de gospodărire. Intră în aceeaşi categorie şi arborii
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atacaţi de diverşi factori dăunători, cu vegetaţie lâncedă sau în curs de uscare, precum şi cei cu
defecte tehnologice evidente sau cei din specii fără valoare, care şi-au îndeplinit rolul ce le-a fost
atribuit, în raport cu exemplarele valoroase, de vitor. Prin fiecare intervenţie trebuie să se asigure
îmbunătăţirea structurii arboretelor în cauză, în raport cu funcţiile social-economice atribuite,
precum şi a stării sanitare a acestora.
Particularitatea acestui tratament constă şi în faptul că tăierea arborilor care au atins
diametrul ţel (cuprins între 68 cm la fag şi 76 cm la brad) se face concomitent cu extragerea acelora,
care din motive stabilite prin îndrumările tehnice în vigoare, se recoltează sub formă de operaţiuni
culturale.
Tabelul 14 Diametrele limită (țel) pentru arboretele de tip grădinărit
GF
Specia
I
II
III
Br-Mo
76
72
64
1.1.
Fa
68
64
60
Br-Mo
68
64
60
1.2; 1.3
Fa
64
60
56
Br-Mo
100
90
80
1.4; 1.5
Fa
92
84
76
Br-Mo
92
84
76
2
Fa
84
76
68

IV
60
56
56
52
70
68
68
60

V
56
53
52
48
60
60
60
52

Arborii care se exploatează prin adoptarea acestui tratament se stabilesc după: diametrul ţel,
starea de vegetaţie şi rolul pe care îl îndeplinesc în arboret. Marcarea se face pe biogrupe, iar
doborârea şi scoaterea materialului respectiv se execută în următoarea ordine:

1. arbori exploatabili care au atins diametrul limită;
2. arbori rupţi sau răniţi în procesul de exploatare;
3. arbori de dimensiuni mai mici stabiliţi a fi extraşi prin rărituri sau curăţiri întârziate.

Diversitatea stadiilor de dezvoltare existente în acelaşi arboret face ca aplicarea
tratamentului să reunească ori să localizeze - în raport cu distribuţia spaţială a arborilor - lucrări
de igienă, curăţire, rărituri şi de regenerare. Suma volumelor tuturor produselor lemnoase de
extras prin aceste intervenţii trebuie să fie aproximativ egală cu posibilitatea stabilită prin
amenajament.
După extragerea arborilor marcaţi se efectuează lucrările necesare de îngrijire în
seminţişuri sau în pâlcurile ajunse în stadiile de desiş şi nuieliş, urmărindu-se atent
proporţionarea amestecului. Golurile din arboret rămase neregenerate se completează prin
plantaţii.
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Aplicându-se acest tratament, pădurea se află într-o permanentă reînnoire constituită din
arbori de toate vârstele, uniform repartizaţi pe suprafaţă (figura 32).

Figura 32 Schema aplicării tratamentului codrului grădinărit: 1 – înainte de intervenţie; 2 –
după intervenţie
Recoltarea posibilităţii de pe aceeaşi suprafaţă se face periodic - de regulă la 7-10 ani –
anual parcurgându-se câte unul din cupoanele constituite prin amenajament. Chiar şi în cazul
unor suprafeţe reduse, când nu sunt constituite cupoane, recoltarea posibilităţii este indicat să se
facă periodic, pentru a asigura liniştea necesară arboretului, pe intervale mai mari de timp.
În formaţiile de făgete, brădeto-făgete, molideto-brădete şi amestecuri de fag cu brad şi
molid, aplicarea tăierilor grădinărite se va face cu prudenţă, fără ca punctele de regenerare să fie
mai mari de o jumătate de înălţime de arbore, în cazul în care se urmăreşte provocarea
regenerării şi numai prin exemplare izolate, în cazul marcărilor cu scop sanitar sau de conducere
a arboretelor. În punctele cu regenerare declanşată, prin intervenţii ulterioare se va urmări
crearea condiţiilor de devoltare a seminţişurilor de brad, molid sau fag, în raport cu necesităţile
corespunzătoare stadiului lor de dezvoltare.
Tratamentul codrului grădinărit prezintă ca avantaje:


solul pădurii rămâne în permanenţă acoperit de vegetaţie lemnoasă, arborii de diferite
vârste folosesc cu eficienţă maximă potenţialul staţiunii şi spaţiul aerian;



arborii puşi treptat în lumină dobândesc o mai mare rezistenţă la vânt, zăpadă, arşiţă etc.,
iar seminţişul instalat pe cale naturală este protejat faţă de ger şi căldura soarelui;



în codru grădinărit se obţin mai multe sortimente de utilitate industrială decât în codru
regulat, precum şi efecte superioare de ordin estetic şi recreativ turistic;



cel mai indicat în păduri cu rol de protecţie (bazine de interes hidrotehnic, pante
accentuate);



pădurea grădinărită dispune de o rezistenţă sporită la acţiunea factorilor perturbanţi;



este preferabil în gestiunea durabilă şi conservarea biodiversităţii naturale.
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Se consideră ca dezavantaj în aplicarea acestui tratament, lucrările costisitoare de
inventariere, construirea unei reţele dense de instalaţii de transport, precum şi un personal
numeros, bine calificat profesional. Realizarea unei structuri optime este dificilă şi cere timp
îndelungat.
Aplicabilitate. Tratamentul tăierilor grădinărite poate fi aplicat cu bune rezultate în
pădurile cu funcţii de protecţie şi recreare constituite din brad, amestecuri de brad, fag şi molid,
precum şi în stejărete sau gorunete pure sau în amestec cu răşinoase – brad şi pin silvestru. În
aplicarea acestui tratament se cere ca arboretele să aibă o structură plurienă, fiind executate prin
tăieri de transformare care să formeze o asemenea structură.
Tăierile grădinărite se aplică cel mai uşor şi cu bune rezultate în arborete de
productivitate superioară şi mijlocie, situate pe versanţi cu pantă mică până la moderată, pe
poale de versant cu pantă mică până la moderată. În condiţii bune de accesibilitate se poate
aplica şi pe versanţi cu pante medii până la 25g, dacă cerinţele funcţionale impun menţinerea sau
realizarea unei structuri pluriene. Aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit pe terenuri
cu pante medii de peste 25g se va face numai în condiţii speciale de accesibilitate, pe baza
examinării şi adoptării unei hotărâri în acest sens cu ocazia preavizării amenajamentelor silvice.
Aplicarea tratamentului impune asigurarea cât mai bună a accesibilităţii arboretelor în
cauză şi o exploatare îngrijită, ceea ce presupune existenţa sau realizarea unei reţele
corespunzătoare de instalaţii permanente de transport şi de căi de colectare a materialului
lemnos.
9.5.

Lucrări de transformare spre grădinărit
Transformarea reprezintă trecerea unei păduri de la un tratament la altul, în cadrul

aceluiaşi regim.
Lucrările de transformare spre grădinărit presupun transformarea arboretelor relativ
pluriene şi a celor relativ echiene spre structuri pluriene de tip grădinărit.
Organizarea amenajistică este similară aplicării tratamentului codrului cu tăieri
grădinărite (cupoane și rotaţie). Tehnica de aplicare a tăierilor de transformare spre grădinărit
trebuie să fie adaptată, de la caz la caz, în raport cu ţelurile de gospodărire urmărite, stadiul de
dezvoltare al arboretelor respective şi intensitatea intervenţiilor ulterioare.
Lucrările de transformare necesită tehnici de execuție diferite în funcție de gradul de
apropiere al arboretului existent de structura plurienă, deosebindu-se 5 tipuri de structuri:
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Tip 1: arborete cu structură plurienă
aproape realizată.


foarte rar prezente;



se

intervine

în

clasele

excedentare faţă de normal;


este structura spre care trebuie
aduse celelalte tipuri.

Tip

2:

structură

neregulată

cu

excedente numerice în clasa arborilor
foarte

groşi

(cazul

pădurilor

inaccesibile).


se vor recolta cu precădere
arborii uscaţi, doborâţi sau grav
vătămaţi, indiferent de specie şi

Figura 33 Repartița diametrelor pentru
arborete pluriene sau cu structuri
neregulate

grosime;


se recoltează arborii foarte groşi;



se evită destrămarea stării de
masiv.

Tip 3: excedente numerice în clasele
intermediare de grosime
Arborete

echiene

sau

relativ

echiene, mature (vârstă peste 80 de ani)
în care se recomandă:


extragerea produselor de igienă;



extragerea

arborilor

din

categoriile excedentare (răritură
grădinărită);


intensificarea

alimentării

cu

Figura 34 Repartița diametrelor pentru
arborete echiene de vârste peste 80 de ani

arbori din prima categorie de
diametre.

120

Silvicultură II (Silvotehnică)- suport de curs pentru învățământ la distanță

Tip 4: arborete tinere (50 -80 de ani),
cu

excedente

numerice

în

clasa

arborilor subţiri.


regenerarea nu s-a declanşat;



promovarea

diversităţi

pe

verticală;


intervenţiile au rol de răritură
combinată;



se urmăreşte trecerea spre tipul 2
(excedente de arbori groşi).

Tip 5: arborete echiene tinere (< 50 de
Figura 35 Repartița diametrelor pentru
arborete echiene de vârste sub 80 de ani

ani).


Predomină arborii subţiri;



Se conduc şi îngrijesc ca şi
pădurile de codru regulat;



Trecerea în tip 4.
În arboretele încadrate în subunităţi de gospodărire de codru grădinărit, în care s-au

aplicat anterior tăieri de regenerare în cadrul altor tratamente - tăieri succesive, tăieri progresive
sau combinaţii ale acestora - intensităţile se vor adapta în continuare la cerinţele de transformare
spre grădinărit, în raport cu starea arboretelor şi cu funcţiile ce le sunt atribuite. În mod deosebit
se va urmări ca, pornind de la consistenţa actuală, să se continuie tăierile, evitându-se însă
dezgolirea solului, să se asigure o diversificare a structurii, atât prin regenerare naturală, cât şi
prin lucrări de completare a acesteia
9.6.

Tratamentul codrului neregulat
Acest tratament este aplicabil arboretelor neregulate (predominant relativ pluriene), în

care arborii juxtapuși intim pot face parte din mai multe generaţii. Prin aplicarea sa se urmăreşte
optimizarea proceselor naturale, inspirându-se din funcţionarea ecosistemelor forestiere
neafectate de om.
Tratamentul a fost propus a fi aplicabil în scop experimental, dar deocamdată nu se
regăsește în normele tehnice din România.
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Tratamentul codrului neregulat se bazează pe două principii, derivate din gestiunea
forestieră Pro Silva:


Păstrarea acoperişului continuu al arboretului pe întreaga sa durată de viaţă, pentru
regenerarea permanentă, însă difuză (dispersată).



Practicarea unei silviculturi de arbori individuali, în care se iau în considerare
calităţile şi defectele fiecărui individ, în loc ca intervenţiile să se concentreze pe masa
arboretului.
Pe baza celor două principii, în arboretele tratate în codru neregulat se urmăreşte

realizarea câtorva obiective, respectiv:


Producerea susţinută de lemn de lucru, din arbori groşi de calitate;



Regenerarea (reînnoirea) continuă a arboretului;



Producerea de arborete stabile, rezistente la factorii climatici obişnuiţi sau posedând cel
puţin o bună rezilienţă;



Producerea de arborete etajate, unde arborii tineri sunt protejaţi şi educaţi de cei mai
bătrâni;



Producerea de arborete flexibile sub raport economic, adaptabile la exigenţele pieţii
lemnului;



Aplicarea de intervenţii silviculturale (lucrări de îngrijire şi conducere, respectiv tăieri de
regenerare) „economice” (minimizate ca şi costuri), realizate doar dacă sunt imperios
necesare;



Obţinerea de venituri susţinute şi regulate în timp.
Decizia de a extrage un arbore în codrul neregulat se bazează pe câteva raţiuni,

respectiv:


Ameliorare: se elimină un individ în profitul altuia de mai bună calitate, permiţându-i-se
dezvoltarea coroanei şi o creştere suficientă;



Regenerare: pentru a permite regenerării instalate să se dezvolte;



Recoltă: se extrag arbori care au atins diametrul-ţel (obiectiv);



Sanitare: se recoltează arbori cu probleme de sănătate, care trebuie extraşi înainte de o
nouă intervenţie;



Diversitate: se elimină un arbore în favoarea altuia sau a unui mediu rar la scara pădurii
ori a arboretului;



Exploatare: se elimină un arbore de calitate medie pentru a permite exploatarea cu grijă a
unui arbore vecin, de calitate mai bună.
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Stabilirea materialului de recoltat în codru neregulat. Materialul (posibilitatea P) de
recoltat prin aplicarea tratamentului codrului neregulat, exprimat în suprafaţă de bază şi nu în
volum, este stabilit în funcţie de materialul lemnos pe picior şi de creşterea acestuia. Suprafața
de bază optimă a arboretului înainte de realizarea punerii în valoare variază între 15 și 21 m 2/ha
(arborete de foioase), respectiv 22 și 37 m2/ha (arborete de rășinoase).
Aplicarea practică a tratamentului codrului neregulat impune parcurgerea câtorva faze
distincte, respectiv:
1. Cunoaşterea materialului lemnos existent (real) pe picior.
2. Compararea materialului lemnos existent (real) pe picior cu cel optim.
3. Stabilirea materialului lemnos de extras în codru neregulat.
Periodicitatea aplicată pentru intervenţiile specifice codrului neregulat este variabilă
(depinde de productivitatea arboretului, de specii şi de potenţialul staţiunii), valorile normale
fiind de 8-12 ani. Se pot aplica însă şi rotaţii de 6 ani (staţiuni bogate), dar şi de 15 ani (staţiuni
cu condiţii de exploatare dificile; stațiuni sărace).
Tăierile realizate în cadrul tratamentului codrului neregulat se recomandă să aibă o
intensitate per intervenţie de maximum 25% din G, respectiv 5 m2/ha. Aceasta conduce la
volume de extras care, în general, se situază între 35-40 m3/ha/intervenţie şi 50-60
m3/ha/intervenţie.
Intensitatea tăierilor de codru neregulat se alege astfel încât, după intervenţie, în funcţie
de structura arboretului (categoria de arbori majoritară), suprafaţa de bază să oscileze de la 1215 m2/ha (făgete neregulate) la (30) 35-40 m2/ha (arborete neregulate de brad şi molid).
Rezumat

Aplicarea tratamentului codrului cu tăieri grădinărite este condiționat de existența unor
arborete pluriene cu structură neuniformă apropiată de arboretele primare. Pădurea grădinărită se
găseşte într-un continuu proces de exploatare, regenerare, conducere şi îngrijire lucrările
desfășurându-se concomitent. Exploatabilitatea se fixează după diametrul ţel sau diametru limită
şi nu după vârstă ca la codru regulat. Este cel mai indicat tratament în pădurile cu rol de
protecţie deosebită, pentru că asigură o permanentă protecţie a solului, a apelor, a stabilităţii
biosistemice a pădurii. Este un tratament preferabil în conservarea biodiversităţii naturale dar
aplicarea lui presupune existența unei rețele de transport dese. Tocmai de aceea la nivel practic,
zonele în care există structuri pluriene sunt de obicei innaccesibile, pădurile respective intrând în
momentul de față în zone de protecție integrală.
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Teste de autoevaluare
I. Alegeți răspunsul corect pentru fiecare din următoarele întrebări:
1.1. Noţiunea de codru grădinărit caracterizează:
a. un regim de gospodărire al pădurii;
b. o modalitate de regenerare artificială a pădurilor de codru;
c. o structură a unor arborete constituite din arbori de toate vârstele;
d. un tratament care constă în exploatarea şi regenerarea arboretului cu caracter
continuu.
1.2. În cazul grădinăritului cultural concentrat regenerarea are caracter continuu deoarece:
a. tăierile de regenerare presupun revenire pe aceeaşi suprafaţa după o perioadă de timp
denumită rotaţie;
b. tăierile de regenerare au loc pe întreaga durată a anului;
c. tăierile de regenerare se localizează de fiecare dată în alte puncte sau ochiuri;
d. perioada de regenerare este mare, de 20-30 de ani.
1.3. Care din următoarele caracteristici caracterizează structura de codru grădinărit?
a. arboretele sunt pluriene;
b. procesul de regenerare este continuu;
c. exploatabilitatea este reprezentată prin vârsta exploatabilităţii.
1.4. Tratamentul codrului grădinărit prezintă următoarele avantaje:
a. costuri reduse cu exploatarea;
b. permite realizarea de sortimente industriale variate;
c. este cel mai indicat în păduri cu rol de protecţie.
Bibliografie minimală
Duduman, G., 2012. Cu privire la aplicarea codrului grădinărit în România. Revista pădurilor,
126(5), 21-36.
Norocel, NV, 2012, Tratamentul codrului neregulat: probleme specifice și posibilități de aplicare
în România. Revista Pădurilor 127 (2), 3-13
* * * , 2000 - NT 3 – Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, Bucureşti.
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10.1

Introducere
Acest curs familiarizează studenții cu tratamentele specifice regimului crângului și

tratamentul crângului compus. Aceste două sisteme sunt în general restricționate de actualele
norme tehnice dar folosirea lor în alte țări este importantă în special în pădurile private de mici
dimensiuni.

Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare

10.2

Competențele tehnice care se urmăresc prin acest curs țin de deprinderea tehnicilor de
execuție, a domeniului de aplicabilitate și a avantajelor și dezavantajelor tratamentelor din
regimul crângului și a celui de crâng compus.

Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore. UI 10 are un număr de 6
pagini.
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10.3. Bazele teoretice ale tratamentelor din regimul crângului
Este cazul arboretelor care se regenerează din lăstari (arborete de foioase) sau din drajoni
pe rădăcini (cu precădere la salcâm). Regenerarea vegetativă prin lăstari se poate asigura de mai
multe ori pe aceeaşi tulpină sau cioată, puterea de regenerare diminuându-se sensibil după trei
tăieri. Când se pierde capacitatea de regenerare a cioatelor şi a tulpinilor, pădurea respectivă se
reface în mod natural sau prin plantaţii.
Arboretele tratate în crâng se conduc până la 30-40 de ani, iar tehnica exploatării lor
datează din vechime, pe scară largă aplicându-se în multe ţări europene şi de pe alte continente.
Ca urmare a extinderii tehnicilor de conversiune de la crâng la codru, aplicarea acestui tratament
s-a restrâns. În pădurile de crâng se aplică tratamente cu tăieri de jos (tratamentul crângului
simplu, tratamentul crângului cu rezerve şi tratamentul crângului grădinărit) şi tratamente cu
tăieri de sus (tratamentul tăierilor în scaun).
10.4. Tratamentul crângului simplu
Tratamentul crângului simplu se bazează pe tăierea rasă, an de an, a câte unui parchet
dintr-o pădure tânără, capabilă a se regenera apoi pe cale vegetativă (Negulescu ş.a. 1973).
Tratamentul se aplică în arborete provenite din lăstari sau drajoni, în urma tăierilor rase,
unice, făcute la vârste mici (25 de ani) când capacitatea de lăstărire şi drajonare este activă.
După prima intervenţie, dezvoltarea lăstarilor este rapidă, ca efect al bunei aprovizionări cu apă
şi substanţe nutritive din sol. După două – patru intervenţii acest ritm de creştere scade simţitor,
fapt ce reclamă refacerea arboretelor respective. Arboretele ce se obţin prin aplicarea acestui
tratament sunt echiene, monoetajate, cu închidere pe orizontală.
Scopul tratamentului este recoltarea lemnului de mici dimensiuni sau exercitarea
funcţiilor protective, asigurarea regenerării naturale – pe cale vegetativă, obţinerea de venituri la
intervale cât mai scurte
Aplicabilitate. Se utilizează încă în cvercete, şleauri, salcâmete şi aninişuri mai rar în
făgete şi plopişuri. În România în gospodărirea răchităriilor, a culturilor energetice, a culturilor
de salcâm, în cazul sălcetelor şi plopişurilor din Lunca şi Delta Dunării, în aninişuri şi pentru
protecţia malurilor cursurilor de apă
Tehnica tratamentului se bazează pe tăiere rasă (nu are caracter selectiv) și implică
următoarele operații:


fixarea ciclului de producţie în funcție de natura speciei, scopul urmărit, și condiţiile
staţionale;



organizarea procesului de producţie în U.P presupune:
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împărţirea subunităţii de crâng simplu (SUP Q) într-un număr de parchete egal cu ciclu
de producţie (parchetaţie simplă);



suprafaţa parchetelor poate fi aproximativ egală, maxim 3 ha – salcâm şi în grupa I și
maxim 5 ha – în zăvoaie;



prin aplicarea tratamentului subunitatea de crâng va prezenta o înşiruire de arborete cu
vârste şi dimensiuni gradate.



stabilirea procesului tehnologic de exploatare.
Tehnica de aplicare a tratamentului crângului simplu constă într-o tăiere unică a

arborilor la începutul primăverii, la o înălţime faţă de sol de 1/3 din diametrul cioatei, folosinduse topoare bine ascuţite. În cazul răchităriilor se folosesc foarfeci pneumatice sau de vie, cosoare
etc.

Figura 36 Moduri de execuție a tăierilor la cioată (a,b – tăieri executate corect)
Materialul lemnos rezultat se scoate din parchet înaintea pornirii vegetaţiei, cu excepţia
tăierilor de crâng pentru coajă de tăbăcit sau pentru liber de tei. Tăierile pentru coajă şi liber de
tei se execută după pornirea vegetaţiei sau, cum este cazul terenurilor cu inundaţie prelungită sau
al mlaştinilor, iarna când solul este îngheţat.
Există, pe lângă tăierea de crâng de la suprafaţa solului şi alte forme de aplicare a tratamentului
crângului simplu. Este cazul speciilor cu putere de drajonare semnificativă (salcâm, plop alb şi
negru), unde tăierea se poate face din pământ. Operaţiunea se numeşte căzănire şi constă în
descoperirea rădăcinilor prin săpare sau mijloace mecanice, după care acestea se taie la câţiva
centimetri faţă de tulpină. Se creează în acest mod o groapă (cazan), care după efectuarea
operaţiunii se acoperă cu pământ. Drajonii care pornesc din rădăcinile rămase în sol dau naştere
unui nou arboret.
Conducerea regenerării: regenerarea vegetativă este mai sigură şi are loc chiar din anul
tăierii. După tăierea rasă terenul va fi invadat de ierburi, arbuşti şi seminţişul altor specii
invadatoare, Dacă desimea lăstarilor este normală aceştia vor creşte activ încă din primul an
(fără intervenţii prin lucrări de descopleşiri). După 2-3 generaţii de lăstari, cioatele îmbătrânesc
şi se degradează. Reîntinerirea cioatelor se poate face prin protejarea puieţilor instalaţi natural,
prin completări și prin lucrări de îngrijire a seminţişurilor.
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Lucrările de îngrijire sunt operaţiuni la fel de importante (degajări, curăţiri, rărituri) ca
și la codru. Se execută ținând cont de:


reducerea treptată a numărului lăstarilor daţi de aceeaşi cioată;



uu caracter selectiv – menţinându-se lăstarii cei mai viguroşi şi cei mai bine conformaţi;



se dă preferinţă exemplarelor provenite din sămânţă – degajându-le de lăstarii
copleşitori.
Tăierile în crâng simplu, ca şi tăierile unice în pădurile de codru au efecte ecologice

semnificative: modifică sensibil mediul forestier ca efect al surplusului de lumină, apă, căldură
şi mişcare a vântului. Pe terenuri în pantă se înregistrează şi o creştere a mineralizării substanţei
organice la suprafaţa solului şi în sol.
Avantajele tratamentului crângului simplu sunt evidente:


simplu şi uşor de aplicat, cu costuri scăzute;



regenerarea se realizează în scurt timp şi cu cheltuieli reduse;



creşterea activă a lăstarilor în tinereţe duce la realizarea mai rapidă a unor sortimente ce
pot fi valorificate;



starea de masiv se închide repede şi comportă un volum mai mic de lucrări de îngrijire.
Ca dezavantaje, se menţionează:



producţia de masă lemnoasă este de valoare comercială redusă;



productivitatea arboretelor scade de la o intervenţie la alta ca efect al epuizării solului şi
a cioatelor;



sub raport hidrologic, antierozional şi recreativ, valoarea protectivă a crângurilor este
mai scăzută.

10.5. Tratamentul crângului simplu cu rezerve
Este un tratament care se aplică în pădurile cu arbori rămaşi pe picior după prima
intervenţie (60-80 exemplare) cu scopul de a obţine lemn gros şi mijlociu pentru utilizări
industriale şi o regenerare pe cale naturală din sămânţă.
Este un tratament larg răspândit în pădurile de foioase din ţările europene, la noi având
extindere în arboretele de cvercinee din Muntenia, Moldova şi Transilvania. Ca rezultat al
aplicării acestui tratament se realizează o trecere spre regimul crângului compus.
Tehnica tratamentului presupune:


Selectarea unui număr de 50-100 exemplare / ha care rămân netăiate = rezerve



Rezervele se menţin încă un ciclu pentru obţinerea masei lemnoase de dimensiuni
mijlocii.
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Rezervele se vor alege din speciile valoroase, cu tulpini bine conformate şi sănătoase, pe
cât posibil uniform repartizate sau în biogrupe de câte 3-5 exemplare.



Arboretele care iau naştere vor prezenta concomitent:
 o generaţie de lăstari care se vor conduce un ciclu de producţie;
 o generaţie de rezerve care se vor menţine două cicluri de producţie.

10.6. Tratamentul crângului grădinărit
Acest tratament urmăreşte o tăiere pe alese a lăstarilor ajunşi la anume dimensiuni,
pădurea respectivă aflându-se permanent în regenerare pe cale vegetativă.
Se

cere

ca

lăstarii

arboretelor în care se aplică acest
tratament să reziste în condiţii de
lumină sub masiv. Aceste tăieri au
caracter continuu, ca şi în cazul
tratamentului de codru grădinărit
şi se practică sporadic în făgete
situate pe terenuri degradate.

Figura 37 Structura unui arboret de crâng grădinărit

În aplicarea practică acest lucru presupune:


se fixează un “diametru ţel” (10 cm)



se apreciază vârsta până la care se ajunge la acest diametru (30 ani)



se fixează o rotaţie de 10 ani (3 intervenţii în 30 ani)



la fiecare intervenţie se extrag lăstarii ajunşi la “diametrul ţel”

10.7. Tratamentul crângului cu tăieri de sus
Se caracterizează prin tăierea tulpinilor care lăstăresc la o înălţime de 2-3 m de la sol, caz
frecvent întâlnit la tăierile din zăvoaiele de salcie din terenuri cu inundaţie prelungită, cum este
cazul sălciilor din Delta şi lunca inundabilă a Dunării. Din acest considerent tratamentul este
denumit „cu tăieri în scaun”. Lăstarii care se formează în urma unor astfel de tăieri se numesc
sulinari, iar partea de tulpină care nu se taie se cheamă scaun.
Mărimea parchetelor în arborete de crâng cu tăieri în scaun nu va depăşi 10 ha. Ele au
formă de benzi cu lăţimea de 50 – 100 m; în cazul zăvoaielor ordinea tăierilor prezintă
importanţă pentru protecţia malurilor, în aceste situaţii parchetele fiind orientate perpendicular
pe malul apei.
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Sulinarii se taie când
ating dimensiunile dorite (după 3
la

10

ani),

masa

lemnoasă

stabilită a se exploata fiind
constituită

din

generaţii

succesive de sulinari ce se
formează pe tulpinile înalte. Se
înregistrează la salcie şi la alte
specii care se regenerează pe
cale vegetativă o îmbătrânire cu
timpul a scaunelor şi o diminuare
a capacităţii de lăstărire. Pentru
întinerirea scaunelor după 3-4
tăieri de sulinari se realizează o
nouă

plantare

(puieţi

sau

sade/butaşi) care vor fi trataţi în
scaun.

Lemnul

obţinut

Fotografia 24 Tăierea în scaun la salcie

prin

asemenea tăieri se foloseşte în scopuri industriale la fabricarea chibriturilor şi a plăcilor
stratificate din lemn.
10.8. Tratamentul crângului compus
Înţeles şi aplicat ca un regim de cultură intermediar între crâng şi codru, crângul compus
are ca obiectiv regenerarea arborilor atât din sămânţă cât şi pe cale vegetativă. Arboretul rezultat
în urma aplicării acestui mod de regenerare se distinge printr-un etaj de crâng, de obicei de
vârste mici şi etaje de codru, de vârste diferite. Vârsta etajelor de codru este, în fapt, un multiplu
al ciclului de crâng (60, 90, 120 ani).
Rezervele se diferenţiază prin dimensiuni în diametru şi înălţime şi prin vârstă. Se
realizează în acest fel o structură plurietajată a arboretelor ca şi în cazul codrului grădinărit.
Calitatea lemnului exploatat ca şi folosinţele sale industriale sunt superioare celor obţinute în
pădurile tratate în crâng. Acest tratament a fost gândit şi aplicat pe scară largă în pădurile de
foioase (cvercinee cu deosebire) din Franţa. În ultimul timp se urmăreşte prin aplicarea
crângului compus, lemn pentru producţia de mobilă.
Aplicarea tratamentului crângului compus prezintă avantaje sub raportul calităţii
tehnologice a lemnului şi al valorii sale comerciale, precum şi din punct de vedere protectiv.
Evident, sunt şi unele dezavantaje: volum ridicat al lemnului de foc, folosinţe reduse în scop
130

Silvicultură II (Silvotehnică)- suport de curs pentru învățământ la distanță

industrial etc. Extinderea sa în România a avut consecinţe silviculturale nedorite, motiv pentru
care este puţin răspândit, cu unele excepţii în pădurile proprietate particulară din Podişul
Transilvaniei.
Se iau, de asemenea, în considerare modalităţile de recoltare a lemnului cu pierderi şi
cheltuieli reduse, căile de regenerare a viitorului arboret, condiţiile orografice ale terenului,
promovarea speciilor valoroase etc.
Rezumat

Tratamentul cu tăieri de jos este cel mai important tratament în regimul crângului fiind
practicat la noi în țară în special în salcâmete. Aplicarea tratamentului este simplă și se bazează
pe o tăiere rasă, unică, iar regenerarea se realizează pe cale vegetativă. Vârsta la care se
realizează intervenţiile de recoltare este mult mai mică decât în regimul codrului, dar materialul
lemnos rezultat este de mici dimensiuni, cu valoare economică redusă. Datorită ciclurilor de
producție mai scurte, în unele țări din Europa tratamentul este preferat în condițiile proprietăților
private de mici dimensiuni. O alternativă la acest tratament este cel al crângului compus, care
presupune existența unui etaj de arbori din codru și a unui etaj de arbori proveniți din lăstari.
Tema de control
Reprezentați grafic distribuția numărului de arbori pe categorii de diametre care rezultă
prin folosirea următoarelor tipuri de tratamente aplicabile în crâng:
A. Tratamentul crângului simplu
B. Tratamentul crângului cu rezerve
C. Tratamentul crângului grădinărit
D. Tratamentul crângului compus
Bibliografie minimală
Nicolescu, N.V., 2003. Silvicultura: silvotehnică. Editura Universității ”Transilvania” Brașov.
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11.1. Introducere
Cursul final adresează măsurile silvotehnice necesar a fi aplicate atunci când
obiectivele primordiale țin de obiective de conservare. Modul de aplicare a lucrărilor de
conservare este un alt subiect de sensibilitate publică, tocmai pentru că modul lor de aplicare
trebuie să fie în concordanță cu valorile de conservare identificate. Cursul răspunde și unor
cerințe actuale pe care inginerul silvic trebuie să le cunoască în contextul gestionării de arborete
în arii protejate sau în păduri certificate.
11.2. Obiectivele și competenţele unităţii de învăţare
În această secțiune sunt prezentate lucrări cu caracter special în gestionarea arboretelor,
cum ar fi: lucrările de conservare sau lucrările care convertesc sau transformă ecosistemele
forestiere existente în altele care să răspundă mai bine țelurilor de gospodărire. De asemenea
cursul oferă indicații procedurale privind identificarea și păstrarea de habitate marginale,
arbori de biodiversitate și arbori morți.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 3 ore. UI 11 are un număr de 13
pagini.
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11.3. Lucrări de conservare
În ultimii 30 ani s-a încetăţenit în literatura de specialitate de la noi ideea lucrărilor
speciale de conservare. S-a considerat oportună generalizarea în practica silvică a acestei idei
întrucât obiectivele prioritare ale gospodăririi pădurilor erau subordonate conceptului de
permanenţă a resurselor forestiere puternic destructurate în perioada 1950-1990 de tăierile
anuale de lemn peste posibilitatea normală în produse principale a pădurilor.
Introducerea acestei idei prin analizele care s-au făcut la adoptarea soluţiilor din
proiectele de amenajare a pădurilor, realizate după 1980, urmărea ca unele măsuri incipiente de
gospodărire durabilă, cum sunt: ciclurile, fundamentarea nivelului posibilităţii grupate pe natură
de produse, alegerea şi aplicarea tratamentelor, reconstrucţia ecologică, creşterea eficienţei
sociale a pădurilor cu funcţii multiple, să asigure efectiv menţinerea integrităţii şi ameliorarea
permanentă a potenţialului ecoprotectiv ale fondului forestier naţional.
S-a considerat necesar ca lucrările speciale de conservare să nu se limiteze la tăieri de
conservare, ci să înglobeze intervenţii deosebite de combatere a bolilor şi dăunătorilor
vegetaţiei silvestre, generalizând în practică conceptul de combatere biologică, acţiuni ferme de
optimizare a efectivelor de vânat, interzicerea rezinajului şi a păşunatului abuziv, executarea
sistemelor de drenare a terenurilor din fondul forestier cu exces de umiditate etc.
Adoptate prin normele tehnice din 1988, lucrările de conservare reprezintă aşadar un
sistem de intervenţii silvotehnice necesar a se adopta şi aplica în arboretele exceptate de la tăieri
de produse principale, cu scopul de:


asigurare a permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;



reînoire cu caracter continuu sau cu perioadă mare de regenerare a arboretelor supuse
regimului de conservare;



promovare şi punere în valoare a nucleelor de regenerare existente şi creearea de nuclee
noi (mărime de maxim 500-600 m2, pe maxim 6-7 % din suprafaţa de parcurs - figura
30)



prin tehnica de execuţie se apropie de grădinăritul pe buchete sau cvasigrădinărit.
S-au stabilit astfel, prin Normele tehnice de silvicultură, soluţii de adoptat cu privire la

natura şi intensitatea tăierilor de conservare, care vor avea în vedere următoarele considerente:


volumul de extras din arboretele mature diferă de la caz la caz în funcţie de necesitatea
asigurării permanenţei pădurii şi a continuităţii funcţiilor de protecţie ale acesteia,
urmărind, aşa cum s-a arătat, valorificarea corespunzătoare a nucleelor de
seminţiş/tineret şi înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din vechiul
arboret, numai pe măsura preluării de către noua generaţie a funcţiilor respective.
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limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului care se impune a fi
recoltat prin tăieri de igienă; este cazul arboretelor situate pe terenuri cu panta de peste
400, pe stâncării, grohotişuri, pe terenuri înmlăştinate şi altele de acest fel.



limita superioară a extragerilor respective nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret
la arboret, în funcţie de starea şi de funcţionalitatea acestora, putând merge, în condiţiile
precizate mai sus până la înlăturarea totală a elementelor îmbătrânite ori degradate,
necorespunzătoare sub raport funcţional. În asemenea situaţiui se impune însă ca
extragerile, prevăzute prin amenajament, care depăşesc 10% din volumul pe picior, să fie
justificate.



în arboretele cu fenomene de uscare prematură, intensitatea extragerii se va adapta
stării de fapt, urmărindu-se menţinerea, pe cât posibil, a integrităţii şi funcţionalităţii
arboretelor, potrivit precizărilor de mai sus.

Figura 38 Schema de aplicare a lucrărilor de conservare
În cazul arboretelor mature, în care se înregistrează scăderea evidentă a capacităţii
funcţionale, se vor prevedea/aplica măsuri de ajutorare a regenerării naturale, iar în porţiunile cu
declin ireversibil (uscări, degradarea pronunţată a coroanelor etc.) se vor crea nuclee de
regenerare, în vederea asigurării permanenţei şi funcţionalităţii ecosistemelor în cauză.
Periodicitatea intervenţiilor se diferenţiază, în raport cu particularităţile bioecologice şi
starea arboretului, precum şi cu necesităţile de dezvoltare a seminţişului din regenerările noucreate. Extracţiile cu caracter de igienă se execută ori de câte ori este necesar, în unele cazuri
constituind singura cale de recoltare a masei lemnoase, din arborete de mare intensitate
funcţională, în afara altor măsuri prevăzute prin studii de specialitate aprobate de autoritatea
centrală pentru silvicultură.
Pe lângă reglementările de ordin silvicultural, la aplicarea tăierilor speciale de conservare
trebuie să fie avute în vedere restricţii speciale şi în ceea ce priveşte exploatarea, în vederea
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protejării solului, seminţişului, arboretului tânăr şi arborilor care se menţin în continuare, în
arborete. În porţiunile în care condiţiile de teren nu permit respectarea acestor prevederi, iar prin
exploatarea unor arbori s-ar provoca vătămări mari, cu consecinţe grave asupra stării arboretelor
şi respectiv asupra îndeplinirii de către acestea a funcţiilor deosebite care le revin, nu se vor
executa decât tăierile de igienă şi accidentale strict necesare.
În unele arborete cu funcţii speciale, a căror conducere şi regenerare presupune măsuri şi
restricţii specifice impuse de natura funcţiilor respective (păduri parc, rezervaţii de seminţe etc.),
natura şi intensitatea lucrărilor de conservare se stabilesc prin studii de specialitate.
11.4. Lucrări de conversiune
Conversiunea reprezintă procedee şi tehnici silvice prin care se realizează trecerea unei
păduri de la un regim la altul.

În normele silvice din
România din rațiuni de ordin
ecologic

și

economic

sensul

conversiunii este din regimul de
crâng către regimul de codru.
Conversiunea
executarea

succesivă

presupune
a

unor

lucrări care să facă posibilă
trecerea unor arborete în regim de

Figura 39 Sensurile conversiunii

codru cu avantaje precum: calitate ecologică şi financiară a arboretelor; sortimente de lemn gros
şi lemn mijlociu cerute pe piaţa lemnului; polifuncţionalitate sporită a pădurii în plan hidrologic,
antierozional, sanogen, recreativ etc.
Tehnica silvică foloseşte metode şi procedee de conversiune diferite; uzual se practică
conversiunea directă şi conversiunea indirectă.

1. Conversiunea directă se realizează prin trecerea de la un anumit tratament de crâng la
un anume tratament de codru.
2. Conversiunea indirectă are în principiu acelaşi obiectiv, însă se poate înfăptui doar prin
intermediul crângului compus.
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În ţara noastră se aplică des conversiunea directă care cunoaşte următoarele procedee de
lucru:
 conversiunea prin îmbătrânire, bazată pe regenerare naturală;
 conversiunea prin refacere sau substituire, ce se bazează pe regenerare artificială;
 conversiunea mixtă, bazată concomitent pe regenerarea naturală şi regenerarea artificială.
Conversiunea prin îmbătrânire se practică în arboretele de crâng bine structurate, cu
lăstari viguroşi, constituite din specii valoroase, care formează arborete cu consistenţă plină.
Potenţialul condiţiilor staţionale exercită o mare influenţă pentru reuşita acestui procedeu
de conversiune, asigurând mediul prielnic pentru instalarea şi dezvoltarea seminţişurilor. În
scopul obţinerii de seminţişuri viabile se urmăreşte majorarea numărului de exemplare provenite
din sămânţă în detrimentul celor din lăstari. Ca mod de lucru, exemplarele obţinute pe cale
vegetativă se conduc până la vârsta când fructifică abundent, pentru a se obţine astfel sămânţa
necesară regenerării sexuate şi totodată slăbirea capacităţii de înmulţire a lăstarilor.
Operaţiunea are ca scop reducerea gradului de eliminare a exemplarelor din sămânţă de
către lăstari. Un rol important revine răriturilor selective, care se fac în etajul dominant, pentru a
se forma coroane dezvoltate şi luminate, necesare obţinerii de sămânţă. În acelaşi timp se pun în
lumină grupele de seminţiş utilizabil existent şi se înlătură lăstarii uscaţi, bolnavi, copleşitori.

Conversiunea prin refacere sau substituire, corespunde reînnoirii arboretelor de crâng
aflate în stare de vegetaţie necorespunzătoare, ca rezultat al epuizării capacităţii regenerative a
cioatelor sau condiţiilor staţionale nefavorabile.
În astfel de situaţie nu este posibilă o fructificaţie abundentă a arboretului respectiv şi, ca
atare, pentru înfăptuirea scopului urmărit, se execută plantaţii sau se fac semănături în ochiuri
sau în coridoare sub masiv.

Conversiunea mixtă se practică în arboretele de crâng care şi-au pierdut parţial
capacitatea de a se regenera pe cale naturală.
Prin lucrări de completare a regenerării naturale, se plantează golurile din unitatea
amenajistică cu puieţi din specii valoroase silvicutural şi financiar.
Lucrările de conversiune au cunoscut o extindere după 1948, metodele concrete de lucru
şi considerentele de aplicare fiind stabilite prin proiectele de amenajare a pădurilor. În practica
silvică se pune această problemă în şleaurile de pe terase sau de deal, care au devenit din varii
motive arborete derivate, diferite sensibil de valenţele tipurilor fundamentale de pădure.
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11.5. Noțiuni pentru aplicarea măsurilor silvotehnice în arii protejate și păduri
certificate
Rețeaua de arii protejate Natura 2000 este principalul instrument de conservare a
biodiversității la nivelul Uniunii Europene.
La nivel național, ariile protejate
ocupă peste 23% din suprafața terestră,
peste 50% din pădurile țării fiind incluse
într-o arie protejată Natura 2000.
Desemnarea unui sit Natura 2000 nu
înseamnă interzicerea activităților umane
ci permiterea acestora în măsura în care
permit menținerea habitatelor și speciilor
de importanță comunitară în stare bună.
Figura 40: Rețeaua de parcuri naționale și arii
protejate Natura 2000

În vederea menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar se iau în considerare necesitățile economice, sociale și culturale la nivel local
și regional, fapt care confirmă că gestionarea durabilă a resurselor naturale și obiectivele rețelei
Natura 2000 nu se găsesc într-o stare de incompatibilitate.
Măsurile necesar a fi aplicate în pădurile aflate într-o arie protejată Natura 2000 se
regăsesc în planul de management al ariei protejate, plan care poate impune restricții
suplimentare celor din amanajamentele silvice.
Certificarea pădurilor este un instrument voluntar pe care proprietarii de terenuri
forestiere îl pot aplica pentru a dovedii că gestionează resursele în mod responsabil, conform
unor principii și criterii stabilite prin standarde internaționale. Certificarea pădurilor se face la
cerința pieței, pentru că mulți dintre producătorii de produse pe bază de lemn trebuie să ofere
consumatorilor o garanție suplimentară privind proveniența responsabilă a masei lemnoase.
În România, peste 2,65 milioane de hectare de pădure, reprezentând aproximativ 40%
din suprafața fondului forestier național este certificată conform standardului internațional de
certificare Forest Stewardship Council (FSC®).
În țara noastră, atât planurile de management Natura 2000 cât și standardul de certificare
pot adauga câteva restricții suplimentare, cele mai importante din perspectivă silvotehnică fiind:


protecția integrală a ecosistemelor reprezentative;



identificarea și protejarea habitatelor marginale;



păstrarea arborilor de biodiversitate și a arborilor morți.
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Din punct de vedere silvotehnic, integrarea acestor măsuri se va realiza luând în
considerare valoarea de protecție urmărită prin măsurile respective și nu doar îndeplinind
cerințele cantitative care pot fi impuse prin planuri de management sau proceduri de certificare.
11.5.1.Protecția ecosistemelor reprezentative
Protecția ecosistemelor reprezentative: presupune să nu se execute intervenții
silvotehnice cu următoarele excepții:


intervențiile minimale din care rezultă produse de igienă în limita a 10m3/ha/deceniu, dar
cu asigurarea prealabilă a unor măsuri de protecție (de exemplu instalarea de arbori
cursă);



dacă arborii afectați depășesc acest volum ei pot fi lăsați în suprafața respectivă (pot fi
decojiți dacă este cazul);
Selectarea ecosistemelor reprezentative ține cont de:



ecosistemele forestiere să fie în stare favorabilă de conservare (evaluare teren);



influențele antropice (directe și indirecte) să fie minime.



pădurile incluse prezintă structuri apropiate de cele naturale, cu arbori bătrâni și
compoziții diverse;



selectarea unor trupuri compacte de pădure care să-și asigure capacitatea de autoreglare
chiar dacă asta presupune și integrarea unor porțiuni cu arborete tinere;


se pot alege doar
porțiuni din unități
amenajistice atunci
când

valorile

protejat

de

(habitate

marginale sau zone
de
deosebită)

protecție
s-au

identificat doar pe
Fotografia 25 Porțiune din arboret parcurs cu tăieri de
regenerare progresive de racordare, menținută ca și zonă de
conservare a biodiversității

anumite porțiuni de
arboret;
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11.5.2. Habitate marginale
Habitatele marginale sunt considerate ecosisteme fragile cu o mare importanță în
menținerea unei biodiversități ridicate.
În cazul în care aceste zone nu sunt identificate ca unități amenajistice separate, este
necesară identificarea porțiunilor din arboret care pot avea caracter de habitat marginal. Prin
activitățile specifice silviculturale se va asigura ocrotirea acestora și a vegetației limitrofe după
caz pentru menținerea condițiilor specifice în vederea protejării biodiversității acestor suprafețe.
Identificarea și materializarea habitatelor marginale
Criteriile de identificarea a habitatelor marginale presupun analiza următoarelor zone:
1. Lizierele trupurilor de pădure;
2. Zonele umede;
3. Stâncării, grohotișuri, terenuri sărăturate;
Lizierele trupurilor de pădure au o biodiversitate specifică ridicată. Ele prezintă
condiții favorabile instalării unui număr mare de specii vegetale ierboase şi arbustive. Se va lua
în considerare liziera pădurii acolo unde se identifică un număr mare de specii sau habitate. În
aceste zone este necesară păstrarea unor grupe de arbori de biodiversitate, menținerea și
promovarea subarboretului și limitarea pagubelor de exploatare.
Zonele umede sunt întinderi de bălţi naturale, mlaștini permanente sau temporare unde
apa este stătătoare sau curgătoare. Ele reprezintă medii de viață speciale situate la limita dintre
ecosistemele tipic terestre şi cele tipic acvatice. Pentru aceste zone este necesară crearea unei
zone tampon de neintervenţie în imediata vecinătate a zonelor umede (grup de arbori biotopici –
de exemplu de frasin, anin, plop) și de a limita traseele de colectare a lemnului în vederea
protejării acestora.
Pădurile ripariene adică zonele din imediata vecinătate a apelor curgătoare permanente
au atât rol de protecție ca malurilor și regularizare a cursurilor de apă cât și rol de menținere a
unei biodiversități ridicate.
Pentru protejarea cursurilor permanente de apă se vor stabili zone tampon, cu lățimea
de minim 5 m în care intervențiile prevăzute de amenajament vor avea intensități scăzute, cu
caracter de igienă, asigurându-se permanența vegetației forestiere (fotografiile 26 și 27). Se vor
considera ca habitate marginale specifice cursurilor de apă permanente aninișurile, inclusiv cele
care nu sunt subparcele distincte.
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Fotografia 26 Păstrarea arborilor în zona Fotografia 27 Habitat marginal de anin cu rol de
protecție a apelor
tampon de- lungul cursurilor de apă

Stâncării, grohotişuri, terenuri sărăturate sunt zone importante pentru anumite specii
de plante şi animale ca mediu de viaţă, areal de reproducere sau hrănire. Se vor respecta aceleași
principii de crearea unor zone tampon și de limitare a impactului exploatării.

Fotografia 28 Păstrarea arborilor în biogrupe în zonele din parchet cu stâncărie

Identificarea habitatelor marginale se va face cu ocazia următoarelor operații:


la punerea în valoare a produselor principale;



cu ocazia controalelor de fond;



prin raportări ale personalului de teren.
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11.5.3. Arbori de biodiversitate
Arborii de biodiversitate (arbori biotopici) sunt reprezentați de arbori individuali sau
grupuri, care aparțin arboretului matern și care nu se extrag prin tăieri de regenerare, rămânând
să asigure continuitatea unor habitate marginale sau a elementelor valoroase de biodiversitate.
Arborii de biodiversitate pot avea și scopul unor „insule de îmbătrânire”.
Identificarea și materializarea arborilor de biodiversitate
Numărul de arbori de biodiversitate variază în raport de cerințele din planurile de
management intre 1-3 arbori la hectar și pînă la 10 arbori la hectar. Acesta poate fi mai mare
dacă există habitate marginale identificate, iar aceștia sunt necesari pentru asigurarea zonelor
tampon sau de protecție. Cantitățile mai mari vor fi lăsate în zone cu valoare ridicată de
conservare.
Stadiul de identificare: Arborii de biodiversitate trebuie să se regăsească pe teren după
executarea ultimei tăieri de regenerare, respectiv: tăieri rase la crâng și codru, tăieri definitive la
succesive și tăieri de racordare la progresive. La tratamentele care se bazează pe regenerarea
periodică sub masiv (succesive și progresive) este însă recomandat ca selectarea arborilor de
biodiversitate să se facă încă de la prima tăiere de regenerare (tăiere de însămânțare, respectiv
deschidere de ochiuri), astfel încât procesul de exploatare/regenerare să poată fi gândit în raport
de prezența acestor arbori. În situația în care prezența arborilor de biodiversitate este legată de
prezența unor habitate marginale identificarea acestora se face odată cu materializarea
habitatelor marginale.

Fotografia 29 Arbori de biodiversitate lăsați după aplicarea tăierii de racordare
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Criterii de alegere a arborilor de biodiversitate. La alegerea arborilor de biotop este
nevoie ca personalul silvic să aibă în vedere atât importanța lor ecologică, cât și importanța
economică a arborelui, precum și aspecte legate de protecția muncii.


se vor alege cu preferință arborii foarte bătrâni ajunși la limita fiziologică, arborii
valoroși din punct de vedere al biodiversității (cu crăpături, scorburoşi, prezenţa
cuiburilor, surse hrană pentru păsări etc), fără valoare economică sau cu valoare
economică redusă (clasa de calitate 3-4), situați în locuri cât mai puțin accesibile
(fotografia 30).



se va urmări alegerea arborilor de biodiversitate în legătură cu habitatele marginale
existente;
păstrarea unor arbori de biodiversitate din categoria unor specii care nu sunt indicate în



compoziția de regenerare (de ex. specii pioniere) se poate face în condițiile prezenței
acestora in habitate marginale (liziere, zone tampon, zone umede).

Fotografia 30 Exemple de arbori de biodiversitate, clasa a IV-a de calitate, cu scorburi
Identificarea arborilor de biodiversitate se va face cu ocazia următoarelor operații:


la punerea în valoare a produselor principale;



cu ocazia controalelor de fond.
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Materializarea arborilor de biodiversitate (fotografia 31):


pe teren aceștia vor fi marcați corespunzător, cu litera „B” dispusă vizibil pe arbori și un
număr de identificare atribuit consecutiv la nivel de u.a (B1, B2 …Bn).



arborii de biodiversitate se vor materializa ca poziție pe harta unității amenajistice/schița
parchetului din dosarul partizii. Numărul arborilor de biodiversitate, volumul acestora și
anul identificării se vor înregistra în evidența amenajistică la nivel de u.a.



arborii de biodiversitate vor figura și în evidențele pădurarilor gestionari ai cantonului.

Fotografia 31 Materializarea arborilor de biodiversitate în teren
11.5.4. Lemnul mort
Lemnul mort este reprezentat de arbori, uscați sau în diferite stadii de descompunere
aflați în picioare sau doborâți.
Arborii morți reprezintă medii de viață pentru o serie de specii forestiere: habitate de
reproducere (ex: zone de cuibărire, culcușuri), habitate de hibernare (izolaţie termică pe timp de
iarna), zone de refugiu (ex: amfibieni, pe timp secetos), habitate de adăpost sau hrănire.
Identificarea și materializarea arborilor morți
Cu ocazia lucrărilor de punere în valoare și a controalelor de fond, vor fi identificaţi
arborii morţi (uscați și putregăioși), pe picior sau doborâţi (fotografia 32), care se vor însemna
cu vopsea, cu litera „M” în mod vizibil (fotografia 33). Identificarea arborilor morți se va face
în toate arboretele care au trecut de stadiul de executare a ultimei rărituri. Numărul exemplarelor
identificate depinde de starea de sănătate a pădurii și de operațiunile de igienă efectuate anterior
dar se recomandă păstrarea a minim 2-3 arbori morți/hectar. Nu vor fi încadrate în categoria
lemnului mort următoarele elemente: resturile de exploatare, crengile, sau litiera pădurii etc.
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Fotografia 33 Materializarea
lemnului mort păstrat pe picior

Fotografia 32 Lemn mort păstrat pe picior

Păstrarea arborilor morți se va
face în condițiile respectării regulilor de
securitate a muncii. Arborii uscați pe
picior se pot doborî și lăsa pe sol dacă
constituie un pericol în desfășurarea
operațiunilor silvice (fotografia 34).

Fotografia 34 Materializarea lemnului mort păstrat
la sol
Monitorizarea habitatelor marginale, a arborilor morți și a arborilor de biodiversitate
Prezența habitatelor marginale și a arborilor morți și de biotop va fi evidențiată în anexa
de predare a parchetului spre exploatare și se va aduce la cunoștința reprezentatului agentului
economic care efectuează lucrarea în zonă. Personalul silvic de teren (șeful de district și
pădurarul) vor urmări prezența acestor arbori în parchet pe toată durata lucrărilor de exploatare
prin completarea anexei la controlul activităților de exploatare și a reprimirii parchetului.
Obiectivul principal în aplicarea acestor proceduri de lucru este ca arborii valoroși, din
punct de vedere al biodiversității, să rămână pe picior după finalizarea lucrărilor de exploatare,
pentru a asigura perpetuarea elementelor de biodiversitate. Totuși, dacă pe parcursul lucrărilor
de exploatare, arborii marcați cu “M” sau „B” prezintă pericol din punct de vedere al NSSM,
arborii respectivi pot fi doborâți dar lăsați la fața locului.
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Rezumat

În această secțiune au fost prezentate lucrări cu caracter special în gestionarea
arboretelor, care pun accent pe conservarea ecosistemelor forestiere sau a unor elemente de
valoare. Lucrările de conservare sunt lucrări pentru care cerințele de aplicare lasă multă libertate
decizională inginerului silvic în raport de caracteristicile structural-funcționale ale zonei incluse
în conservare. Aplicarea practică trebuie să țină cont de principalele recomandări de execuție, și
anume că:


promovare şi punere în valoare a nucleelor de regenerare existente şi creearea de nuclee
noi să aibă mărime de maxim 500-600 m2;



să fie executate pe maxim 6-7 % din suprafaţa de parcurs;



intervențiile să nu depăşească- 10% din volumul pe picior.
Cursul oferă indicații procedurale privind identificarea și materializarea habitatelor

marginale, a arborilor de biodiversitate și a arborilor morți, cerințe care pot apărea prin planurile
de management ale ariilor protejate sau prin cerințele de certificare.
Teme de control

I. Enumerați recomandările necesar a fi luate în considerare la aplicarea practică a
lucrărilor de conservare privind:
1. dimensiunea maximă a nucleelor de regenerare
2. suprafața maximă de parcurs la o intervenție
3. volumul maxim de extras la o intervenție

II. Identificați riscurile de ordin silvotehnic care pot să apară prin păstrarea arborilor de
biodiversitate pentru executarea tăierilor finale pentru tratamentele cu regenerare sub masiv
(succesive și progresive). Cum pot fi diminuate aceste riscuri?

Bibliografie minimală
* * * , 2000 - NT 2 – Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor, Bucureşti
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Nota autorului
Cursul reprezintă o variantă de prezentare în tehnologie ID a noțiunilor teoretice de silvicultură.
Cursul folosește largi pasaje din normele tehnice și ilustrații din cărțile prezentate ca bibliografie
selectivă.
A nu se cita pasaje din acest curs.
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Glosar de termeni

Arboret

porțiunea omogenă de teren forestier, atât din punctul de vedere al
fitocenozei de arbori, cât și al condițiilor staționale, în care se aplică
aceeași lucrare silviculturală.

Codrișor:

Stadiu de dezvoltare a unui arboret echien sau relativ echien care
începe în momentul declanșării fructificației la o parte din arbori și se
încheie la împlinirea vârstei exploatabilității absolute.

Codru bătrân:

Stadiu ultim de dezvoltare a unui arboret echien sau relativ echien
care începe din momentul intrării lui în perioada exploatabilității
fizice.

Codrul grădinărit

tip de structură orizontală caracterizată prin co-existența în același
arboret a tuturor stadiilor de dezvoltare, de la semințiș până la arbori
ajunși la diametrul limită.

Codru mijlociu (codru):

Stadiu de dezvoltare a unui arboret echien sau relativ echien,
corespunzător perioadei dintre împlinirea vârstei exploatabilității
absolute și începutul exploatabilității fizice.

Codru regulat

sistem de gestionare a arboretelor caracterizat printr-o structură
orizontală caracteristică arboretelor echiene, relativ echiene și relativ
pluriene. Aceste arborete se caracterizează printr-o vârstă medie

Compoziție-țel

combinația de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină
în mod optim, atât prin proporție, cât și prin gruparea lor, exigențele
biologice cu obiectivele multiple, social- economice ori ecologice.

Defrișare

acțiunea de înlăturare completă a vegetației forestiere, fără a fi
urmată de regenerarea acesteia, cu schimbarea folosinței și/sau a
destinației terenului.

Desiș:

Stadiul de dezvoltare al unui arboret, care începe din momentul
realizării stării de masiv și se încheie la începerea elagajului natural
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la arborii componenți.
Intensitatea parțială a

Intensitatea fiecărei lucrări de îngrijire în privința recoltării arborilor,

lucrării de îngrijire:

exprimată prin indicele de recoltare calculat după volum sau număr
de arbori. Se disting: intensitatea slabă (indici de recoltare după
volum sub 5%; intensitate moderată (indici de recoltare 6…15%);
intensitate forte (indici de recoltare 16…25%); intensitate foarte
puternică (indici de recoltare de peste 25%).

Lăstăriș

stadiu de dezvoltare a unui arboret regenerat vegetativ din lăstari,
păstrând această denumie până la constituirea stării de masiv.

Îngrijirea semințișului

ansamblul măsurilor silvotehnice necesare de executat în stadiul de
semințiș, în vederea realizării unui nou arboret de valoare productivă
și ecoprotectivă corespunzătoare.

Nuieliș Prăjiniș:

Stadii de dezvoltare a unui arboret corespunzător perioadei de început
a elagajului natural și de maxim al creșterii în înălțime la arbori.

Păriș;

Stadiu de dezvoltare, corespunzător perioadei de maximă creștere
curentă în volum, de încetinire a creșterii curente în înălțime și de
intensificare a procesului de eliminare naturală. Se realizează când
diametrul central al arboretului depășește 8...10 cm.

Periodicitate a lucrării

Intervalul de timp după care se revine, consecutiv în același arboret,

de Îngrijire:

cu aceeași lucrare de îngrijire.

Preexistent

arbore din generația precedentă, rămas într-un nou arboret regulat,
deosebindu-se de masa arborilor constituienți atât prin dimensiuni cât
și după vârstă și formă.

Recepare

lucrare de îngrijire a semințișurilor de foioase care au fost rănite prin
procesul de exploatare care se execută în timpul repausului vegetativ
prin tăierea exemplarelor vătămate de la suprafaţa solului, puţin
deasupra coletului

Regimul codrului

modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din
sămânță.
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Regimul crângului

modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea
vegetativă

Regimul silvic

sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice și juridice
privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecția și paza fondului
forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

Semințiș

stadiu de dezvoltare din viața unui arboret de care începe cu
întemeierea arboretului pe cale naturală, artificială sau mixtă și
durează până la închiderea coronamentului și constituirea stării de
masiv.

Seminţiş neutilizabil

se consideră cel format din exemplarele închircite, vătămate, rău
conformate, cu coroane tabulare sau sub formă de umbrelă ori cu alte
defecte sau caracteristici care nu corespund scopului urmărit.

Seminţiş utilizabil

exemplarele sau grupele de seminţiş care corespund scopului urmărit
pentru regenerarea arboretului, constituite din specii de valoare
potrivit compoziţiei de regenerare, viguroase, sănătoase, fără răni sau
cicatrice, bine conformate, indiferent de vârsta sau înălţimea pe care
o au, capabile să se integreze în viitorul arboret.

Stare de masiv

stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca
urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează
o desime care asigură condiționarea lor reciprocă în creștere și
dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări și întrețineri.

Zonare funcțională

operația prin care fiecărui arboret îi sunt asociate una sau mai multe
funcții de protecție sau producție.
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Răspunsuri la testele de evaluare
Unitatea de învățare 1
1.1.– b; 1.2 – a; 1.3 - a; 1.4 – b; 1.5 – a; 1.6. – b.
Unitatea de Învățare 2
1.1.- a.
Unitatea de Învățare 3
1.1. - c; 1.2.-b, c; 1.3.- a; 1.4.- a; 1.5.- b; 1.6.- a, c; 1.7.- a, c.
Unitatea de Învățare 4
1.1. a; 1.2.- a, d; 1.3.- b, d; 1.4.- b, d; 1.5.- a, c; 1.6.- c; 1.7. - ; 1.8.- c; 1.9.- .
Unitatea de Învățare 8
1.1.- ; 1.2.- c; 1.3.- b; 1.4.- b, d; 1.5.- b,c; 1.6.- b; 1.7. - .
Unitatea de Învățare 9
1.1. c, d; 1.2.- a, c; 1.3.- a, b; 1.4.-b, c.
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