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Summary

The aim of the study is to identify and describe management guidelines for
the following forest habitats of community interest:

The work, part of the LIFE Nature Project “Priority forest, sub-alpine and alpine habi-
tats in Romania” (LIFE05 NAT/RO/000176), has been funded by the European
Community through the LIFE financial instrument. Data and information for the study
was collected by specialists both from field (during the summer of 2006) and from other
sources (scientific literature and seminars/discussions). The final form is the result of
several meetings with participation of specialists from the Forest Research and
Management Planning Institute (Braºov), Faculty of Silviculture and Forest
Engineering (Transilvania University of Braºov), and private forest management
planning companies (S.C. Forestamen S.R.L., S.C. Forest Design S.R.L.).

The study encompasses five chapters, a list of bibliography, an index for
technical terms and appendices. It starts with an introduction about the
Natura 2000 ecological network: the concept and some specific terms
(e.g. Habitats and Birds directives, Natura 2000 sites, habitats of community
interest, conservation status, favorable conservation status etc.). Further,
the authors provide the reader some basic information about the
management in Natura 2000 sites according to Article 6 of the Habitats
Directive and to the Romanian legislation. The Intorduction ends with a short
presentation of the project LIFE05 NAT/RO/000176.

The second chapter delineates the aim of the work emphasizing the importance
of identifying management guidelines for maintaining/restoring the favorable

91D0* Bog woodlands;

91E0* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus
minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great
rivers (Ulmenion minoris);

91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens;

91I0* Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.;

91Y0 Dacian oak and hornbeam forests.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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conservation status of the subject habitats. Such measures could be useful
for a sustainable development of local communities living in areas with
Natura 2000 sites. Although the study presents general and specific
recommendations for the proper management of the six forest habitats, it
does not pretend to provide a complete solution for all situations which may
appear in practice. Therefore, authors emphasize and recommend that a
decision in each particular case should always be based on thorough field
checks performed by specialists.

Chapter 3 presents the concept of Favorable Conservation Status (FCS) for
the habitats included in the study. It gives some variables1 which could be
used to evaluate the conservation status for forests and the accepted
threshold for each of them. They were divided in six main categories (Table 1):
(1) Indicators for surface area (minimum area and area dynamics);
(2) Indicators for the tree layer (species composition, proportion of
allochtonous species, regeneration type, crown cover, number of dead trees,
number of decaying trees); (3) Indicators for the seedlings/regeneration
layer (species composition, proportion of allochtonous species, regeneration
type, crown cover); (4) Indicators for the shrub layer (species composition,
proportion of allochtonous species); (5) Indicators for herbaceous layer
(species composition, proportion of allochtonous species); (6) Indicators
for disturbances (percentage area affected).

The authors also provide some additional information about the way variables should
be measured and also explain why other indicators are not generally valid (from a
management perspective) in evaluating the FCS for forest habitats.

The fourth chapter represents the main body of the study – the management
guidelines for the forest habitats included in the study. It starts with presenting
some common recommendations for all six forest habitats mentioned above.
Further, for each of them, authors give a short description according to the
European and Romanian manuals, followed by a presentation of their present
status and the potential threats. Next the specific management recommendations
are presented and grouped in two main categories:

A. measures for maintaining the Favorable Conservation Status;
B. measures for restoring the Favorable Conservation Status.

Each of the two was further divided into Silvicultural measures and
Other measures. For category A (i.e. maintenance of the FCS), the

1 The authors try to identify and describe only indicators which could be used in forest management.
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Silvicultural measures were described separately for production forests (forests
where timber production is the primary goal – i.e. they do not fulfill important protective
objectives) and for protection forests (those that were assigned some protection
functions and are to be managed with Special conservation works – i.e. the primary
goal for management is not timber production but the presence of a continuous
forest cover). In general, Other measures reffered to measures meant to counteract
the negative effects of some potential threats not linked to forest management.

The last chapter (Chapter 5) starts by emphasizing that natural ecosystems (even
those with a very long life cycle – e.g. forests) should be regarded as dynamic
systems. Natura 2000 Ecological Network seeks the maintenance or restoration
of the Favorable Conservation Status for the habitats included in Natura 2000
sites. The lack of certain management interventions may allow the succession
towards other structures and compositions. Therefore, active management measures
are mandatory in order to ensure not only the maintenance of forests (as an
ecosystem type) but mainly the conservation of a certain type of forest (e.g. 91Y0
Dacian oak-hornbeam forests).

An analysis of the proposed management recommendations shows that, in gen-
eral, the present guidelines for forest management (according to the national
technical norms) seek a sustainable use of these resources and therefore they
match the needs for ensuring a Favorable Conservation Status of forest habitats.
However, as these guidelines are focused mainly on the tree layer, some additions
would be necessary to address biodiversity issues at the entire ecosystem level.

Regarding the management approaches for maintaining/restoring the
FCS for the forest habitats from the present study, two different
situations are encountered:

Habitats found on very poor sites (i.e. less favorable growing conditions). Such
conditions limit tree growth and many times species survival. As a result they are
mostly pure (or almost pure) stands such as bog woodlands, alluvial alder forests,
Pannonian woods with Quercus pubescens and some of the Euro-Siberian
steppic woods withQuercus spp. For these forests, the manager should focus on
the interaction between vegetation and biotope (i.e. the equilibrium between
vegetation and site is quite fragile and slight changes in site conditions may
determine drastic changes in the vegetation);

Habitats located on better sites where forest vegetation grows well. Here, species
are diverse and stands are usually composed of tow or more species (e.g. the
riparian mixed forests ofQuercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus
excelsior orFraxinus angustifolia, along the great rivers, theDacian oak and hornbeam
forests and rarely some Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.).



Taking into consideration the site factors but also the biological features of the tree
species characteristic to the habitat type (especially frequency of seed mast years,
seed dispersal capacity, early growth rates), the intensity of silvicultural measures
decreases from bog woodlands to alluvial alder forests as follows: 91D0 → 91H0→ 91I0
→ 91F0 → 91Y0 → 91E0. The position of alluvial alder forests at the end of the list (i.e. the
least intensive silvicultural interventions needed to maintain/restore their FCS) is quite
interesting. This could be explained by the fact that these ecosystems find their optimum in
the typical conditions of the alluvial planes, while for the other habitats the sites are
mostly refugia for the species. As a result, management of alluvial alder forests to
maintain them in a favorable conservation status is less difficult.

The chapter has the following main conclusions:
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Here, to maintain the composition and structure, the management should
carefully control the interspecific competition (i.e. to continuously favor the
species characteristic to the habitat type).

Themanagementmeasures for each forest should be decided upon based on the
priority function attributed (production or protection), according to the society
needs and objectives. In the case of Natura 2000 sites, these measures will be
adapted to the needs for conservation of habitats and/or species or community
interest. However, a strict(protection) regime should not be imposed based only
on the reason that a particular forest is included in a Natura 2000 site. Restrictions
to the management of a forest will be linked only to some special conservation
measures needed for the conservation of certain species and/or habitats of
community interest. Such restriction should be carefully analyzed and
implemented to not create tensions between stakeholders and to not produce a
needless loss to land owners.

The decision to declare all proposed sites of community interest (i.e. potential
future Natura 2000 sites) as protected areas implies unnecessary restrictions in
the management for all habitats (not only for those for which the site was designated).
This raises many tensions especially in sites covering very large areas
(thousands, tens of thousands and even above one hundred thousand hectares).
In most of the proposed sites, forest habitats are subject to active management
(or they were in the recent past). Their favorable conservation status at present
and the existing viable populations of plant and animal species of community
interests proves that traditional management is possible (and even necessary).
Therefore, we consider that, in principle, there is no need to impose a restrictive
regime, especially a general one, at site level. We recommend applying a flexible
management which could be adapted to the realities from the field.The restrictions will
be limited to the areas where species and habitats of community interest require
more intensive interventions for conservation.



Finally, authors conclude that measures proposed here should be regarded as general
recommendations for these forest habitats and not considered the perfect solution for
all particular cases which may be encountered in practice. Each case should be
carefully evaluated in the field by specialists in order to make the best decision. Forest
management should not be bound by rigid rules, it should stimulate the manager
towards research and innovation. Furthermore, silviculture should be regarded as
adaptive management (i.e. based on present knowledge but continuously improving
based on new accumulating field experience – Smith et al. 1997), in order to fulfill the
more and more complex needs of our society.

Appendices:
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Furthermore, Natura 2000 must take into consideration the economic, social and
cultural realities of a certain area and therefore should promote the sustainable
management of forest resources (i.e. management that does not affect the
conservation status of forest habitats and species) and not to restrict this activity.

The conservation within the Natura 2000 Ecological Network should be a real
partnership with local communities and especially with land owners and land
administrators. Each party (the Romanian State as the national authority for regulation
and control and land owners/administrators) should have both rights and
responsibilities. The agreement is valid only as long as both sides respect its
provisions, so that we cannot talk about the responsibility of land owners to
respect the conservation requirements (i.e. to accept the restrictions imposed on
their management) if the state does not provide them with a proper financial
compensation for their loss. As Natura 2000 is an ecological network of
national and European interest, it is not fair that a local community should bear
the burden of its implementation. Therefore, the financial compensation schemes
should cover all types of ownership present in Romania (i.e. not only private property
but also public property of the local communities). Only this way we can ensure
a proper and real conservation of habitats and species of community interest from
the proposed Natura 2000 sites.

Appendix 1 presents the potential threats identified by Lazãr et al. (2007), which
can affect the forest habitats included in this study;

To help managers identify the forest habitats (those included in this study) in the field,
Appendix 2 presents a correspondence between the European system (the Natura
2000 habitats) and the Romanian habitat and forest type classification;

Appendix 3 presents the Forest Function Classification System used for forest
management planning in Romania;

Appendix 4 gives the definitions for the Functional Types used within the Romanian
technical norms (the functional type groups together the forest function categories having
a functionwith similar intensity – i.e. require the same type of silvicultural interventions).



1. Introducere

1.1. REÞEAUA ECOLOGICÃ NATURA 2000?2

Odatã cu creºterea explozivã a populaþiei umane la nivel global ºi mai ales
ca urmare a dezvoltãrii economice intense în anumite zone ale Terrei,
efectele negative asupra ecosistemelor naturale au devenit tot mai evidente.
Astfel, în special în ultimele decenii, în majoritatea þãrilor au apãrut
numeroase prevederi legislative pentru protejarea mediului ºi utilizarea
raþionalã a resurselor naturale (idei concretizate ulterior în conceptul de
„dezvoltare durabilã”). Cel mai important efort la nivel global a fost însã
„Conferinþa asupra Mediului Înconjurãtor ºi a Dezvoltãrii” care a avut loc în
anul 1992, la Rio de Janeiro – Brazilia. În cadrul acestei conferinþe s-a sem-
nat Convenþia privind diversitatea biologicã, convenþie ratificatã în prezent
de peste 170 de naþiuni, inclusiv de România prin Legea 59 din anul 1994.
Concluzia generalã a acestei întâlniri a fost cã protejarea efectivã a naturii
nu se poate face decât pe baza unei strategii cuprinzãtoare, bazatã pe prin-
cipiile gospodãririi durabile (Schneider et Drãgulescu 2005). În urma acestui
eveniment statele membre ale Uniunii Europene, la acea datã, au decis sã
ia mãsuri efective de oprire a declinului biodiversitãþii. Pentru atingerea
acestui deziderat s-a considerat necesarã conservarea speciilor vulnerabile
de plante ºi animale ºi a habitatelor3 acestora, în zonele cele mai reprezen-
tative ale arealului lor natural. Astfel a luat naºtere reþeaua ecologicã Natura
2000 (nume dat la momentul declanºãrii procesului dupã orizontul de timp
considerat suficient pentru implementare), formatã din suprafeþe bine deli-
mitate (denumite „situri Natura 2000”), rãspândite pe întreg teritoriul Uniunii
Europene, care gãzduiesc speciile ºi habitatele ce se doresc a fi conservate.
Implementarea acestui proces se bazeazã pe douã aspecte importante:

Desemnarea acestor situri pe criterii strict ºtiinþifice. Prezenþa ºi
caracterizarea speciilor ºi habitatelor din siturile Natura 2000 se
bazeazã pe cercetãri ºtiinþifice în teren, finalizate prin completarea unui
formular standard (cuprinzând date legate de biocenozã ºi biotop pre-
cum ºi de alte aspecte importante: proprietate, gospodãrire, vulnerabilitate,
elemente geografice, legislative etc). Ulterior desemnãrii, starea de
conservare a acestor specii ºi habitate va fi continuu monitorizatã;

2 Datele care au stat la baza acestui capitol sunt culese din diverse documente ºi surse oficiale ale Comisiei
Europene (vezi Bibliografia).

3 Termenul de „habitat” este folosit aici în sensul Directivei Europene 92/43/CEE: „zone terestre sau acvatice, în
stare naturalã sau seminaturalã, ce se diferenþiazã prin caracteristici geografice, abiotice ºi biotice”.
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Care este cadrul legal al reþelei ecologice Natura 2000 ?

Aºa cum s-a menþionat mai sus, Natura 2000 reprezintã o Reþea Ecologicã ce
cuprinde întreg teritoriul Uniunii Europene. La nivel european, cadrul legal
pentru implementarea Reþelei Natura 2000 îl reprezintã douã directive ale
Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea pãsãrilor
sãlbatice, cunoscutã sub numele de „Directiva Pãsãri” (adoptatã la 2 aprilie
1979) ºi Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a
florei ºi a faunei sãlbatice, cunoscutã sub numele de „Directiva Habitate”
(adoptatã la 21 mai 1992). Aceste directive conþin în anexe listele cu
speciile ºi tipurile de habitate care fac obiectul Reþelei Natura 2000.

La nivel naþional, autoritatea responsabilã pentru implementarea Reþelei
Natura 2000 este Guvernul României, prin Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii
Durabile (Direcþia Conservarea Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate), în
conformitate cu obligaþiile asumate în cadrul negocierilor de aderare la
Uniunea Europeanã pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul protecþia naturii. Din
punct de vedere legal, cele douã directive europene au fost transpuse iniþial în
legislaþia româneascã prin Legea 462/2001, pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice. Ulterior,
au fost promulgate H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecþie
avifaunisticã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în
România ºi O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã
protejatã pentru siturile de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei
ecologice europene Natura 2000 în România. În luna iunie a anului 2007 a fost
promulgatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice care, în
comparaþie cu actele anterioare, conþine prevederi mai detaliate
referitoare atât la constituirea reþelei Natura 2000 cât ºi la administrarea
siturilor ºi exercitarea controlului aplicãrii reglementãrilor legale instituite
pentru acestea.

Realitãþile economice, sociale ºi culturale specifice zonei. Scopul reþelei
Natura 2000 nu este acela de a creea aºa-numite „sanctuare ale naturii”,
unde orice activitate umanã este opritã. Dimpotrivã, se urmãreºte dez-
voltarea unui cadru adecvat pentru convieþuirea armonioasã om – naturã,
prezenþa sau chiar reluarea anumitor activitãþi umane fiind uneori necesarã
pentru conservarea unor specii sau habitate de interes comunitar. Existenþa
unor specii ºi habitate într-o stare bunã de conservare, chiar în zone cu
impact antropic puternic, atestã faptul cã gestionarea durabilã a resurselor
naturale nu este incompatibilã cu activitãþile umane.
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Ce sunt Habitatele de interes comunitar ?

Habitatele de interes comunitar sunt acele habitate naturale de pe teritoriul
Uniunii Europene care îndeplinesc cel puþin una din urmãtoarele condiþii:

Ce sunt Habitatele „prioritare“ de interes comunitar ?

Habitatele „prioritare“ de interes comunitar sunt habitatele naturale aflate
în pericol de dispariþie, pentru a cãror conservare Comunitatea Europeanã
îºi asumã o responsabilitate deosebitã. Acestea sunt indicate printr-un
asterisc (*) în Anexa nr. I a Directivei Habitate (92/43/CEE).

Ce este Starea de conservare a unui habitat ?

Starea de conservare a unui habitat natural reprezintã rezultatul inte-
racþiunii dintre acesta ºi factorii de mediu, factori care îi pot afecta pe
termen lung rãspândirea, structura ºi funcþiile, precum ºi supravieþuirea speciilor
ce îi sunt caracteristice.

Ce este Starea de conservare „favorabilã” a unui habitat ?

Starea de conservare a unui habitat natural se considerã „favorabilã“ atunci
când sunt îndeplinite condiþiile:

Ce este Starea de conservare a unei specii ?

Starea de conservare a unei specii este datã de totalitatea factorilor ce acþioneazã
asupra sa ºi care pot influenþa pe termen lung rãspândirea ºi abundenþa populaþiilor
speciei respective pe teritoriul Uniunii Europene.

sunt în pericol de dispariþie în arealul lor natural;

au un areal natural redus;

sunt eºantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau
mai multe regiuni biogeografice.

arealul sãu natural ºi suprafeþele pe care le acoperã în cadrul acestui
areal sunt stabile sau în creºtere;

are structura ºi funcþiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen
lung, iar probabilitatea menþinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

speciile care îi sunt caracteristice se aflã într-o stare de conservare
favorabilã, aºa cum aceasta este definitã mai jos.
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Ce este Starea de conservare „favorabilã” a unei specii ?

Starea de conservare a unei specii se considerã „favorabilã“ atunci când
sunt îndeplinite condiþiile:

Ce sunt Siturile de importanþã comunitarã ?

Siturile de importanþã comunitarã reprezintã zone bine delimitate geografic
în care se urmãreºte conservarea speciilor ºi habitatelor incluse în anexele
directivelor europene menþionate. Aceste zone trebuie sã contribuie semnificativ
la menþinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a speciilor ºi habi-
tatelor de interes comunitar, la menþinerea biodiversitãþii regiunii bio-
geografice respective ºi la coerenþa reþelei în sine (distribuþia siturilor trebuie
sã acopere în mod echilibrat arealul speciei/habitatului la nivel naþional).

Ce sunt siturile Natura 2000 ?

Siturile de importanþã comunitarã propuse de cãtre un stat membru, avizate
de Comisia Europeanã ºi ulterior promovate printr-un act normativ de cãtre
statul respectiv devin „situri Natura 2000”. Acestea se împart în douã
categorii, în funcþie de directiva europeanã care a stat la baza declarãrii lor:

1.2. MANAGEMENTUL SITURILOR NATURA 2000

1.2.1. Managementul habitatelor forestiere conform prevederilor
Directivei 92/43/CEE

Întrucât, aºa cum s-a menþionat mai sus, Reþeaua Ecologicã Natura 2000 ia
în considerare realitãþile economice, sociale ºi culturale ale zonei, conservarea

datele privind dinamica populaþiilor speciei indicã faptul cã aceasta se menþine ºi are
ºanse sã se menþinã pe termen lung ca o componentã viabilã a habitatului natural;

arealul natural al speciei nu se reduce ºi nu existã riscul sã se reducã în
viitorul previzibil;

existã un habitat suficient de vast pentru ca populaþiile speciei sã se menþinã
pe termen lung.

Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation – SAC) –
siturile desemnate conform prevederilor Directivei Habitate (92/43/CEE);

Ariile de Protecþie Specialã Avifaunisticã (Special Protected Areas –
SPA) – constituite conform prevederilor Directivei Pãsãri (79/409/CEE).
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alegerea/crearea unui nou habitat într-un nou sit, sau într-un sit lãrgit
care va fi inclus în Reþeua Natura 2000;

îmbunãtãþirea stãrii habitatului în altã parte a sitului sau în alt sit Natura
2000. Acþiunea de îmbunãtãþire trebuie sã fie proporþionalã cu pierderea
cauzatã de proiectul în cauzã;

în cazuri excepþionale, propunerea unui nou sit Natura 2000 conform
Directivei 92/43/CEE.

speciilor ºi habitatelor trebuie sã se realizeze printr-un management activ
dar durabil. Pentru atingerea acestui deziderat, Directiva Habitate
(92/43/CEE), prin articolul 6, prevede obligaþii ale statelor membre cu privire
la gospodãrirea siturilor Natura 2000. Articolul conþine patru paragrafe dis-
tincte care reglementeazã atât mãsurile privind conservarea, cât ºi cele
necesare a fi aplicate în derularea unor activitãþi/proiecte cu potenþial nega-
tiv asupra stãrii de conservare favorabilã a habitatelor ºi speciilor din situri.

Primul paragraf susþine elaborarea unor mãsuri de conservare pozitive ºi
proactive, adecvate scopului conservãrii habitatelor incluse în ariile speciale
de conservare (definite la punctul 1.3.). Aceste mãsuri pot fi definite sub
forma unui plan de management al sitului, pot fi incluse în planurile de
dezvoltare deja existente ale zonei sau pot fi sub forma unor mãsuri legale,
administrative sau contractuale. Indiferent de forma aleasã, soluþiile trebuie
sã corespundã necesitãþilor ecologice ale tipurilor de habitate naturale ºi
speciilor prezente în situri (cele din Anexa I ºi respectiv Anexa II din directivã).

Al doilea paragraf prevede stabilirea unor mãsuri de evitare a degradãrii
habitatelor sau distrugerii speciilor. Amploarea efectelor negative ale facto-
rilor de risc nu trebuie sã punã în pericol realizarea obiectivelor directivei.
Ca urmare, statele membre trebuie sã evalueze starea de fapt în fiecare caz
ºi sã acþioneze în consecinþã.

Paragrafele 3 ºi 4 reglementeazã evaluarea impactului unor anumite
activitãþi/proiecte, precum ºi stabilirea unor soluþii în cazurile în care acestea
afecteazã starea de conservare favorabilã a speciilor ºi/sau habitatelor
dintr-un sit Natura 2000. Este subliniatã importanþa respectãrii realitãþilor
economice ºi sociale ale zonei. Astfel, în cazul în care un proiect cu impact
negativ asupra stãrii de conservare are o însemnãtate vitalã pentru
comunitatea localã, acesta va fi derulat, însã statul membru este obligat sã
gãseascã soluþii alternative. Astfel de soluþii sunt:
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1.2.2. Reglementãri în legislaþia naþionalã actualã privind
habitatele forestiere de interes comunitar

Aºa cum s-a precizat anterior, reglementãri referitoare la reþeaua Natura
2000 ºi administrarea siturilor de interes comunitar sunt incluse în
Ordonanþa de Urgenþã nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice. Pentru ariile
speciale de conservare, aceasta prevede instituirea regimului de „arie naturalã
protejatã” prin hotãrâre a Guvernului, la fel ca ºi pentru alte tipuri de arii
naturale protejate (art. 8, alin. 1, lit. b). Ele îºi dobândesc însã acest regim
„pe baza documentaþiei solicitate de organismele internaþionale autorizate ºi
cu condiþia recunoaºterii lor prealabile de cãtre aceste organisme” (art. 8,
alin. 4). Fac excepþie ariile care au dobândit acest regim pânã la intrarea în
vigoare a O.U.G. nr. 57/2007 (art. 13). Bineînþeles, ordonanþa dispune un
regim diferenþiat de ocrotire, conservare ºi utilizare a bunurilor patrimoniului
natural, în funcþie de categoria de arie naturalã protejatã. Ariile speciale de
conservare sunt incluse în categoria ariilor naturale protejate de interes
comunitar (i.e. situri Natura 2000 – art. 5, alin. 1, lit.c).

Conform acestui act legislativ, modul de administrare a ariilor naturale prote-
jate este direct legat de categoria ºi întinderea ariei respective ºi de
posibilitãþile de asigurare a resurselor financiare necesare unei funcþionãri
eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor de conservare stabilite. În ceea ce
priveºte ariile speciale de conservare, administrarea aceastora cade în
responsabilitatea Agenþiei Naþionale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.P.)
(art. 17, alin.1, lit. a) ºi se realizeazã în urmãtoarele moduri:

A. Direct, prin structuri proprii:

B. Indirect, în coordonare metodologicã:

structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridicã, în
subordinea A.N.A.P.;

servicii regionale din structura proprie a A.N.A.P., pentru ariile naturale
protejate care nu au fost preluate în custodie (art. 18, alin. 1, lit. d).

prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridicã,
aflate în subordinea unor regii autonome, companii, societãþi naþionale
ºi comerciale, autoritãþi ale administraþiei publice locale, instituþii ºtiinþifice de
cercetare ºi de învãþãmânt din sectorul public ºi privat, muzee, organiza-
þii neguvernamentale, constituite potrivit legii (art. 18, alin. 1, lit. b);
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În cazul când ariile speciale de conservare nu sunt cuprinse în perimetrele
rezervaþiilor biosferei, ale parcurilor naþionale ºi naturale, ele se
administreazã prin oricare din modalitãþile amintite mai sus (art. 18, alin. 2).
Dacã sunt cuprinse total sau parþial în cadrul ariilor naturale protejate
menþionate, administrarea lor se asigurã de cãtre structurile de administrare
ale acestora (art. 18, alin. 3).

Activitãþile ce se pot desfãºura în ariile naturale protejate se reglementeazã
prin planuri de management sau prin regulamente elaborate de administra-
torii acestora. Pentru ariile naturale protejate altele decât rezervaþiile
biosferei, parcurile naþionale ºi naturale, acestea se avizeazã de A.N.A.P. ºi
se aprobã prin ordin al autoritãþii centrale pentru protecþia mediului (art. 21,
alin. 2).

La proiectarea mãsurilor cuprinse în planurile de management, vor fi avute
în vedere cu prioritate obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale
protejate (art. 21, alin. 3). Orice plan de amenajare a teritoriului, precum ºi alte
planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturalã protejatã,
vor fi armonizate cu prevederile planului de management (art. 21, alin. 5). În cazul
în care ariile naturale de interes comunitar sunt incluse în arii naturale de
interes naþional, managementul acestora va fi inclus în planul de manage-
ment al respectivelor arii naturale protejate, cu respectarea celei mai restric-
tive funcþii de protecþie (art. 21, alin. 7).

În ceea ce priveºte pãdurile ºi gospodãrirea acestora, pentru suprafeþele
forestiere ce intrã în componenþa ariilor naturale protejate, Ordonanþa de
Urgenþã nr. 57/2007 prevede revizuirea în mod obligatoriu a amenaja-
mentelor silvice în termen de 12 luni de la aprobarea planurilor de
management. Pânã la revizuirea acestora, vor fi aplicate numai prevederile
„conforme legislaþiei specifice ariilor naturale protejate ºi planurilor de
management în vigoare”. ªi planurile de dezvoltare referitoare la zonele
incluse în arii naturale protejate se modificã în conformitate cu prevederile
planurilor de management, respectiv cu obiectivele de conservare ale ariilor
naturale protejate (art. 24).

Starea de conservare favorabilã a habitatelor ºi speciilor din siturile Natura
2000 poate fi influenþatã de activitãþi desfãºurate atât în interiorul cât ºi în afara
acestor situri. Ca urmare, nu numai în perimetrele ariilor naturale protejate dar
ºi în vecinãtatea acestora, sunt interzise activitãþile „care pot sã genereze un

de cãtre persoane fizice ºi juridice cu calitate de custode (art. 18, alin. 1,
lit. c).
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impact negativ semnificativ asupra speciilor sãlbatice ºi habitatelor naturale
pentru care au fost desemnate acestea, în lipsa actelor de reglementare
specifice” (art. 28, alin. 1). Aºadar, orice plan/proiect, public ori privat, direct
sau indirect legat de gestionarea sitului, susceptibil de a-l afecta într-un mod
semnificativ (avându-se în vedere obiectivele de conservare ale ariei naturale
protejate), va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului. Acordul
de mediu sau avizul de mediu va fi emis numai dacã planul/proiectul
respectiv nu afecteazã integritatea ariei naturale protejate. Excepþie de la
aceastã prevedere fac proiectele care trebuie realizate din considerente
imperative de interes public major. În astfel de cazuri, autoritatea pentru
protecþia mediului va lua mãsuri compensatorii pentru menþinerea coerenþei
Reþelei Natura 2000.

Referitor la efectele restricþiilor impuse pentru conservarea habitatelor ºi
speciilor de interes comunitar, ordonanþa prevede, pentru proprietarii
terenurilor din ariile naturale protejate, deþinute în regim de proprietate
privatã sau concesionate, plata de compensaþii pentru respectarea
prevederilor planului de management al ariei naturale protejate. Modalitatea
de solicitare, calcul ºi de acordare a compensaþiilor se stabileºte prin
hotãrâre de Guvern (art. 26). Pânã la aprobarea planurilor de management,
mãsurile de conservare pentru care se acordã compensaþii sunt stabilite de
administratorii ariei naturale protejate, în termen de 6 luni de la preluarea
administrãrii ariei naturale protejate, cu aprobarea lor de cãtre A.N.A.P.
Pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate, supuse unor
restricþii de utilizare, proprietarii sunt scutiþi de plata impozitului pe teren.
Scutirea se acordã în baza unei confirmãri emise de administraþia ariei
naturale protejate sau de A.N.A.P.

1.2.3. Natura proprietãþii ºi implicaþiile ei în gospodãrirea
durabilã a habitatelor forestiere

Reconstituirea dreptului de proprietate, dupã înlãturarea regimului comunist
în anul 1989, a constituit ºi constituie încã una din prioritãþile înscrise pe
agenda politicã a României. Astfel, la începutul anului 2006, din totalul
suprafeþei de fond forestier la nivel naþional, cca. 34% era retrocedat foºtilor
proprietari (Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale 2005).
În prezent, aceastã situaþie este în schimbare datoritã legilor proprietãþii, în
principal a Legii 247/2005, care prevede retrocedarea integralã a pãdurilor cãtre
toate categoriile de proprietari. Se estimeazã cã, dupã finalizarea procesului
de restituire conform acestei legi, la nivel naþional proprietatea publicã a
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proprietate publicã a statului;

proprietate publicã a unitãþilor administrativ – teritoriale (comune, oraºe,
municipii);

proprietate privatã a unitãþilor administrativ – teritoriale (comune,oraºe,
municipii);

proprietate privatã a persoanelor fizice ºi juridice.

statului asupra pãdurilor se va diminua la circa 34%, în timp ce celelalte
forme de proprietate vor ajunge la aproximativ 66% din suprafaþa fondului
forestier (Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale 2005).

Nu numai retrocedarea unei suprafeþe importante de pãdure influenþeazã
direct gospodãrirea acestei resurse ci ºi diversitatea noilor forme de
proprietate. O imagine asupra acestora o oferã Codul silvic (Legea 46/2008),
conform cãruia formele de proprietate ce constituie fondul forestier naþional
sunt:

Având în vedere aceastã diversificare a proprietãþii asupra pãdurilor,
administrarea acestora a devenit o problemã deosebit de importantã la nivel
naþional ºi ca atare a fost reglementatã prin diverse acte legislative.
Astfel, indiferent de forma de proprietate ºi de mãrimea proprietãþii,
proprietarii pãdurilor sunt obligaþi sã asigure serviciile silvice prin ocoale
silvice autorizate. Responsabilitatea respectãrii regimului silvic aparþine atât
administratorului cât ºi proprietarului de pãdure. Controlul respectãrii
regimului silvic se asigurã de autoritatea publicã centralã care rãspunde
de silviculturã.

În anul 2007, la nivel naþional, din suprafaþa forestierã retrocedatã foºtilor
proprietari, peste 1 milion de hectare erau administrate de cãtre 104 ocoale
silvice private (Proiect Darwin 385 – 2005). Restul pãdurilor (atât proprietate
publicã a statului cât ºi alte forme de proprietate) erau administrate de cãtre
Regia Naþionalã a Pãdurilor – ROMSILVA. Desigur, aºa cum s-a menþionat
anterior, situaþia suprafeþelor retrocedate ºi implicit a administrãrii acestora
este în continuã schimbare, pe de o parte datoritã Legii 247/2005 a cãrei
aplicare este în plinã desfãºurare ºi pe de altã parte datoritã liberei opþiuni a
proprietarului în ceea ce priveºte alegerea structurii de administrare.

Conform raportãrilor statistice anuale ale administratorilor de pãduri, marea
majoritate a pãdurilor retrocedate ºi administrate prin structuri proprii este
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cantonatã în zona de munte ºi deal, în special în interiorul arcului carpatic
(Proiect Darwin 385 – 2005). În aceste zone, pe lângã diversitatea formelor
de proprietate ºi administrare, suprafaþa propusã a fi inclusã în Reþeaua
Ecologicã Natura 2000 este foarte mare. Situaþia la nivel naþional devine ºi
mai complexã, având în vedere situaþia încã neclarã în multe cazuri a
proprietãþii asupra terenurilor forestiere ºi fãrâmiþarea acesteia, lipsa unor
prevederi speciale în cadrul instrucþiunilor de gospodãrire a pãdurilor
referitoare la habitatele de interes comunitar din situri Natura 2000, limitele
neclare (în anumite cazuri) ale habitatelor în cauzã, insuficienta informare a
proprietarilor, a administratorilor ºi a publicului larg cu privire la obiectivele ºi
importanþa reþelei Natura 2000.

Aºadar, gospodãrirea pãdurilor conform cerinþelor Reþelei Ecologice Natura
2000 devine în România un act complex ºi deosebit de important.

1.3. PROIECTUL LIFE05 NAT/RO/000176 – “HABITATE
PRIORITARE ALPINE, SUBALPINE ºI FORESTIERE DIN ROMÂNIA”

În contextul descris mai sus, Facultatea de Silviculturã ºi
Exploatãri Forestiere din cadrul Universitãþii „Transilvania” – Braºov,
împreunã cu Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA ºi Fondul Mondial pentru Naturã – Programul Dunãre
Carpaþi (WWF – DCP), deruleazã proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 –
„Habitate prioritare alpine, subalpine ºi forestiere în România”. Acest
proiect este finanþat în proporþie de 75% de cãtre Directoratul General de
Mediu al Comisiei Europene (prin instrumentul financiar LIFE) ºi vine în
sprijinul autoritãþilor române în vederea implementãrii Directivelor CE
menþionate mai sus.

Proiectul se concentreazã pe habitatele de interes comunitar (în special cele
prioritare) din zonele: alpinã, subalpinã ºi forestierã. Scopul principal constã
în declararea de situri Natura 2000 pentru habitatele incluse în proiect,
precum ºi în sprijinirea realizãrii unui cadru instituþional care sã asigure în
viitor monitorizarea, conservarea ºi managementul lor pe baze durabile.
Lucrarea de faþã îºi propune abordarea mãsurilor de gospodãrire adecvate
pentru conservarea activã a acestor habitate.
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2. Scopul ºi necesitatea studiului

Aºa cum s-a arãtat ºi în partea introductivã, pentru refacerea, menþinerea
sau chiar îmbunãtãþirea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor ºi speciilor
din siturile Natura 2000, este necesar un management activ ºi durabil al
acestora. Scopul acestei lucrãri îl reprezintã identificarea ºi descrierea
mãsurilor adecvate de gospodãrire a habitatelor de interes comunitar incluse
în Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 „Habitate prioritare alpine, subalpine ºi
forestiere din România”, în particular cele forestiere ºi anume:

Pentru identificarea mãsurilor necesare conservãrii acestor ecosisteme,
punctul de pornire îl reprezintã informaþiile referitoare la eventualele
ameninþãri ce pot afecta starea lor de conservare. Acestea au fost preluate
din studiul realizat pe aceastã temã (Lazãr et al. 2007) în cadrul proiectului
mai sus menþionat. Datele, pe lângã ameninþãrile potenþiale identificate, au
cuprins ºi metodele posibile de contracarare ale acestora. Ulterior, pe parcursul
unor întâlniri cu diverºi specialiºti (Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri
Forestiere – Braºov; Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice – Braºov;
S.C. Forestamen S.R.L. – Braºov; S.C. Forest Design S.R.L. – Braºov),
aceste informaþii au fost analizate ºi îmbunãtãþite, atât pe baza cunoºtinþelor
ºi experienþei în domeniu cât ºi a literaturii de specialitate existente.
Rezultatul lucrãrii se doreºte a fi realizarea unui set de mãsuri generale de
gospodãrire pentru fiecare dintre tipurile de habitate menþionate mai sus,
mãsuri adecvate menþinerii/refacerii stãrii de conservare favorabilã a acestora.

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi
forestiere, în condiþiile tranziþiei spre o economie de piaþã, determinã

91D0* Turbãrii cu vegetaþie forestierã;

91E0* Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa ºi Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

91F0 Pãduri de luncã mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor
râuri (Ulmenion minoris);

91H0* Vegetaþie forestierã panonicã cu Quercus pubescens;

91I0* Vegetaþie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp.;

91Y0 Pãduri dacice de stejar ºi carpen.
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creºterea presiunii asupra resurselor naturale ale României. Obiectivul principal
al multora dintre noii proprietari îl reprezintã obþinerea unor beneficii cât mai
mari ºi într-un termen cât mai scurt. Astfel, gospodãrirea durabilã a acestor
resurse a devenit o adevãratã provocare, mai ales în zonele puternic
antropizate. În aceastã situaþie se aflã ºi multe dintre siturile Natura 2000
care, cu toate cã iau în considerare realitãþile economice ºi sociale ale zonei,
urmãresc în principal pãstrarea ºi chiar imbunãtãþirea stãrii de conservare a
ecosistemelor naturale pentru care au fost desemnate. Aºadar, cunoaºterea
ºi mai ales aplicarea unor mãsuri de gospodãrire bazate pe dezvoltarea
armonioasã a comunitãþilor umane, în interiorul sau în vecinãtatea siturilor
Natura 2000, sunt imperios necesare pentru protejarea ºi perpetuarea patrimoniului
natural de excepþie pe care þara noastrã îl deþine încã.

Lucrare de faþã are ca scop principal identificarea ºi descrierea unor linii
directoare de management pentru habitatele forestiere menþionate mai sus.
În paginile care urmeazã, se prezintã o sugestie privind evaluarea stãrii de
conservare favorabilã a habitatelor studiate. În continuare, sunt analizate
mãsurile de gospodãrire considerate adecvate pentru menþinerea dar ºi pentru
refacerea acestei stãri, în funcþie de ameninþãrile potenþiale care pot afecta
aceste habitate. Sunt descrise mai întâi mãsuri care se referã la habitate
forestiere în general (i.e. mãsuri cu caracter comun, de regulã altele decât
cele silviculturale). Ulterior, pentru fiecare habitat forestier luat în studiu se
prezintã o descriere, o analizã a situaþiei actuale în þarã ºi a ameninþãrilor
potenþiale precum ºi mãsurile specifice propuse pentru menþinerea dar ºi
pentru refacerea stãrii de conservare favorabilã. În aceastã parte se pune
accent pe mãsurile silviculturale, cele de altã naturã fiind prezentate cu caracter
mai mult orientativ, fãrã a avea pretenþia unei abordãri de specialitate. În
plus, mãsurile de gospodãrire propuse nu se referã la arboretele din zone cu
protecþie strictã ºi/sau integralã ale ariilor naturale protejate. Acestea sunt
încadrate, din punct de vedere silvicultural, în tipul funcþional I – „Pãduri cu
funcþii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care prin lege este interzisã
orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fãrã aprobarea organului
competent prevãzut în lege”.

Întrucât fiecare situaþie particularã din teren reclamã un anumit set de
mãsuri, acest studiu nu are pretenþia de a epuiza subiectul gospodãririi dura-
bile a habitatelor forestiere de mai sus. Ca atare, autorii recomandã o abor-
dare atentã a fiecãrui caz în parte, urmând ca identificarea celor mai adecvate
metode de gospodãrire sã se facã doar de cãtre specialiºtii în domeniu ºi
dupã o analizã detaliatã în teren. Doar astfel se vor putea implementa
eficient cerinþele Reþelei Ecologice Natura 2000 pentru o gospodãrire
durabilã a acestor ecosisteme ºi pãstrarea bogãþiei naturale a României.
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3. Evaluarea stãrii de conservare

Aºa cum s-a subliniat în partea introductivã a lucrãrii, scopul reþelei Natura 2000
este de a menþine, reface sau chiar îmbunãtãþi starea de conservare favorabilã
a habitatelor din siturile desemnate. Ca atare, este deosebit de important ca cei
care gospodãresc pãdurile sã cunoascã indicatorii acestei stãri favorabile, precum ºi
pragurile pentru fiecare dintre aceºtia. În acest sens, în rândurile care urmeazã
(inclusiv Tabelul 1), se propun ºi se discutã câþiva astfel de parametri, pentru
habitatele forestiere luate în studiu. Cu toate cã aceºtia pot fi utilizaþi, în general,
pentru orice habitat forestier, în anumite cazuri pot apãrea excepþii importante de
genul celor menþionate mai jos. Ca urmare, pentru fiecare tip de habitat forestier,
detalierea modului de evaluare a stãrii de conservare favorabilã trebuie sã se
facã de cãtre specialiºti în domeniu ºi pe baza experienþei din teren.
La baza analizei prezentate în acest studiu au stat în principal datele culese din
teren cu ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de habitate în vara anului 2006
(în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176). De asemenea, au fost folosite
informaþii preluate din lucrãri de specialitate, precum ºi din propunerile fãcute în
cadrul Proiectului PHARE – Implementarea reþelei Natura 2000 în România
(Tucker et al. 2008).

Starea de conservare, aºa cum este definitã în partea introductivã, se referã la
habitatul ca întreg (i.e. la nivel de sit) ºi nu la porþiuni din acesta (i.e. arborete).
Cu toate acestea, din motive tehnico–organizatorice (situaþii complexe sub rapor-
tul proprietãþii, administrãrii, fragmentãrii habitatului etc.), este de dorit ca aceasta sã fie
evaluatã la nivelul fiecãrui arboret (ca unitate elementarã în gospodãrirea
pãdurilor). Pentru evaluarea stãrii de conservare a habitatelor forestiere din acest
studiu s-au folosit ca model tipurile naturale fundamentale de pãdure, aºa cum
sunt ele descrise de Paºcovschi et Leandru (1958).

Tabelul 1. Evaluarea stãrii de conservare pentru habitate forestiere.

4 Este pragul considerat acceptabil pentru ca starea de conservare sã fie evaluatã drept favorabilã.

Parametrii

1.1. Suprafaþa minimã

1.2. Dinamica suprafeþei

Specificaþii Pragul acceptabil4

1 ha la arboretele pure;
3 ha la arboretele amestecate

maxim 5 %

Privitã ca arie continuã

În sensul reducerii acesteia
(ca pondere din suprafaþa

iniþialã)

1. Suprafaþa
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Parametrii

2.1. Compoziþia (specii –
prezenþã ºi pondere)

2.2. Specii alohtone (inclusiv
ecotipuri necorespunzãtoare)

2.3. Modul de regenerare

2.4. Consistenþa

2.5. Numãrul de arbori uscaþi

2.6. Numãrul de arbori aflaþi în
curs de descompunere

3.1. Compoziþia (specii –
prezenþã ºi pondere)

3.2. Gradul de acoperire

3.3. Specii alohtone (inclusiv
ecotipuri necorespunzãtoare)

3.4. Modul de regenerare a
speciilor principale (specii edi-

ficatoare de habitat)

4.1. Compoziþia floristicã

4.2. Specii alohtone

5.1. Compoziþia floristicã

5.2. Specii alohtone

6.1. Factori de stres/situaþii
limitative de naturã bioticã,

abioticã ºi antropicã

Specificaþii Pragul acceptabil

minim 70 %

maxim 20 %

minim 60 %
(excepþie 91E0* – minim 40%)

minim 70% (cu excepþia
arboretelor în curs de

regenerare)
minim 1arbore/ha în arborete
bãtrâne; minim 3 arbori/ha

în restul arboretelor
minim 1 arbore/ha în arborete
bãtrâne; minim 3 arbori/ha în

restul arboretelor

minim 70 %

minim 70%

maxim 20 %

minim 70 % (excepþie 91E0*
– minim 50%)

minim 70 %

maxim 20 %

minim 70 %

maxim 20 %

maxim 10 %

Corespunzãtoare tipului natural
fundamental de pãdure
Ponderea acestora în

compoziþie

Din sãmânþã (generativã)

Ca grad de acoperire al corona-
mentului, corespunzãtor habi-

tatului natural

Arbori în picioare

Arbori cãzuþi pe sol

2. Etajul arborilor

Corespunzãtoare tipului natural
fundamental de pãdure
Ca sumã dintre gradul de

acoperire al seminþiºului ºi con-
sistenþa etajului arborilor

Ca grad de acoperire din întrea-
ga suprafaþã a arboretului

Din sãmânþã (generativã)

Specii corespunzãtoare tipului
natural fundamental de pãdure

Ca grad de acoperire din întrea-
ga suprafaþã a arboretului

Specii corespunzãtoare tipului
natural fundamental de pãdure

Ca grad de acoperire din
întreaga suprafaþã a arboretului

Ponderea suprafeþei pe care
existenþa habitatului este pusã

în pericol

4. Subarboretul (etajul arbuºtilor)

5. Stratul ierbos

6. Perturbãri
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3. Seminþiºul (în arboretele în curs de regenerare)

În continuare se prezintã câteva explicaþii mai detaliate privitoare la infor-
maþiile incluse în Tabelul 1.



1. Suprafaþa

Suprafaþa minimã
În cazul tinoavelor cu vegetaþie forestierã, indiferent de compoziþia în specii a aces-
tora, pragul minim acceptabil va fi de 1 ha (suprafaþã continuã).

Cu toate cã suprafaþa în sine nu reprezintã o condiþie pentru includerea unui habitat
în Reþeaua Ecologicã Natura 2000, în general, desemnarea de situri de interes
comunitar nu este indicatã atunci când habitatul în cauzã ocupã suprafeþe prea mici,
întrucât menþinerea integralitãþii ºi a continuitãþii acestora este dificil de asigurat.

Dinamica suprafeþei
Acest indicator se referã strict la diminuarea suprafeþei pe care existã habitatul de
interes comunitar (pentru care a fost declarat situl).

Chiar ºi pentru cazurile în care diminuarea suprafeþei este sub pragul maxim admis
prezentat în tabel, se vor lua mãsuri de revenire cel puþin la suprafaþa iniþialã (fie prin
refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere într-o altã zonã).

2. Etajul arborilor

Compoziþia (specii – prezenþã ºi pondere)
În arboretele tinere trebuie privitã ca grad de acoperire al coronamentului, iar
în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

Specii alohtone (inclusiv ecotipuri necorespunzãtoare)
În arboretele tinere participarea acestora va fi privitã ca grad de acoperire al
coronamentului, iar în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

Modul de regenerare5

Regenerarea generativã include ºi plantaþiile (dar cu puieþi obþinuþi din sãmânþã de
provenienþã corespunzãtoare – localã sau din ecotip similar).

Aniniºurile reprezintã o excepþie întrucât, în mod natural, regenerarea vegetativã a
acestora este foarte viguroasã ºi greu de eliminat/controlat.

În cazul stejãretelor de stejar pufos (91H0), în prezent majoritatea arboretelor provin
din regenerare vegetativã (lãstari). Aceasta nu va fi interpretatã momentan ca o stare
de conservare nefavorabilã, urmând însã ca în viitor regenerarea arboretelor sã se
facã mai ales pe cale generativã (cel puþin în proporþia indicatã în tabel).

27

5 Trebuie subliniat faptul cã Reþeaua Ecologicã Natura 2000 nu impune regenerarea exclusiv din
sãmânþã a habitatelor forestiere. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale regenerãrii
repetate din lãstari, este de preferat ca regenerarea generativã sã fie promovatã ori de câte ori este
posibil.
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Consistenþa
Va fi evaluatã ca grad de acoperire al coronamentului. Având în vedere cã
rariºtile ºi ochiurile stepice din stejãretele de silvostepã ºi cele de stejar
pufos (habitatele 91I0 ºi respectiv 91H0), precum ºi rariºtile ºi ochiurile de
mlaºtinã din turbãriile cu vegetaþie forestierã (habitatul 91D0) au în mod nat-
ural o consistenþã diferitã de cea a pãdurilor propriu-zise, în cazul acestora
valoarea pragului minim din tabel va fi ignoratã.

Numãrul de arbori uscaþi
Numãrul de arbori aflaþi în curs de descompunere
Este de preferat ca aceºti arbori sã fie de dimensiuni medii la nivel de
arboret. În arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturalã este
foarte activã, aceºti indicatori nu au relevanþã.

3. Seminþiºul (în arboretele în curs de regenerare)

Compoziþia (specii – prezenþã ºi pondere)
Va fi evaluatã ca pondere din suprafaþa totalã acoperitã cu seminþiº.

Gradul de acoperire
Acest indicator nu se va estima în primii 2 ani dupã executarea unei tãieri de
regenerare (mai ales în cazul celor cu caracter de însãmânþare).

Specii alohtone (inclusiv ecotipuri necorespunzãtoare)
Ecotipurile necorespunzãtoare se pot instala fie artificial (prin plantaþii sau
semãnãturi), fie natural (în arborete artificiale mature, cu ecotipuri
necorespunzãtoare care se regenereazã natural).

4. Subarboretul (etajul arbuºtilor)

Compoziþia floristicã
Acest indicator se va estima ca proporþie a speciilor forestiere arbustiere
corespunzãtoare tipului natural de pãdure din numãrul total de specii
prezente. Se va þine însã seama ºi de stadiul de dezvoltare al arboretului.

5. Stratul ierbos

Compoziþia floristicã
Acest indicator se va estima ca proporþie a speciilor corespunzãtoare tipului
natural de pãdure din numãrul total de specii prezente. Se va þine însã
seama ºi de stadiul de dezvoltare al arboretului. Este de dorit ca evaluarea
sã surprindã atât aspectul vernal cât ºi cel estival la pãturii ierboase.
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6. Perturbãri

Factorii de stres/situaþiile limitative care pot avea un impact major asupra
habitatelor studiate sunt în general:

Pe lângã indicatorii prezentaþi în tabelul 1, mai existã o serie de caracteristi-
ci care, chiar dacã nu sunt strict necesare pentru evaluarea stãrii de conser-
vare favorabilã a habitatelor forestiere, trebuie avute în vedere ori de cât ori
este posibil. Spre exemplu, nu existã condiþii speciale din punct de vedere al
cerinþelor Natura 2000 în ceea ce priveºte vârsta arboretului ºi structura
verticalã (i.e. nu este obligatoriu ca arboretele sã fie bãtrâne sau sã
prezinte o structurã verticalã diversificatã). Cu toate acestea, acolo unde
suprafaþa acoperitã de habitatul în cauzã este suficient de mare, este de
dorit ca gospodãrirea sã urmãreascã crearea unui mozaic de arborete aflate
în diferite stadii de dezvoltare. În acest mod se pot atinge atât obiectivele de
management cât ºi cele privind biodiversitatea speciilor asociate unei astfel
de structuri complexe. De asemenea, având în vedere cã productivitatea
arboretelor exprimã vigoarea de creºtere ºi starea de sãnãtate a etajului
arborilor, prin management trebuie urmãrit ca aceasta (i.e. productivitatea)
sã fie corespunzãtoare condiþiilor staþionale locale. În ceea ce priveºte
gradul de acoperire al subarboretului ºi al stratului ierbos, este de dorit
ca prin management acestea sã se menþinã în limite normale (þinând cont de
tipul natural de pãdure, de stadiul de dezvoltare al arboretului ºi de
fenofazã).

de naturã abioticã: doborâturi/rupturi produse de vânt ºi/sau de
zãpadã, viituri/revãrsãri de ape, depuneri de materiale aluvionare,
incendii naturale, secete etc.;

de naturã bioticã: vãtãmãri produse de insecte, ciuperci, plante
parazite, microorganisme, faunã, uscare anormalã etc.;

de naturã antropicã: tãieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea
resurselor (e.g. nisip, pietriº, luturi, argile, turbã, rãºini etc.), construirea
unor obiective economice ºi sociale, dereglarea regimului hidric, eroziunea
ºi reducerea stabilitãþii terenului, pãºunatul etc.
Cu toate cã anumite perturbãri (e.g. pãºunatul ºi trecerea animalelor
prin habitat, incendiile de litierã etc.) nu au un efect imediat ºi foarte vizibil
asupra etajului arborilor, suprafaþa afectatã de acestea nu trebuie sã
depãºeascã 20 % din suprafaþa totalã a arboretului.



Chiar dacã lucrarea de faþã abordeazã doar câteva habitate forestiere,
trebuie însã menþionate ºi cazurile în care pãdurile adãpostesc specii
importante din punct de vedere conservativ (i.e. specii ocrotite, rare,
endemice, relicte sau periclitate, inclusiv specii de interes comunitar). Pentru
asigurarea unei stãri de conservare favorabilã a acestora, gospodãrirea
pãdurilor trebuie:

Subliniem însã faptul cã managementul pentru conservarea speciilor de
interes comunitar din habitatele forestiere reclamã o abordare mult mai
complexã ºi nu face obiectul lucrãrii de faþã.
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sã asigure existenþa unor populaþii viabile;

sã protejeze adãposturile acestora (i.e. locurile cu vizuini sau/ºi cuiburi
de specii de mamifere/pãsãri), locurile de concentrare temporarã;

sã asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivi-
tatea habitatelor fragmentate.



4. Mãsuri de gospodãrire a habitatelor
forestiere studiate

Mãsurile propuse în prezenta lucrare au un caracter general ºi se referã de
obicei la habitate aflate în condiþii normale de dezvoltare. Pentru a putea fi
aplicate în condiþii de maximã eficienþã, mãsurile de gospodãrire trebuie sã
fie particularizate pentru fiecare caz în parte ºi trebuie sã se cristalizeze
numai în baza unei evaluãri atente în teren. O astfel de analizã complexã ar
trebui realizatã, pe cât posibil, de un colectiv de specialiºti care sã surprindã
pe lângã întregul spectru ecosistemic ºi contextul social, economic ºi juridic.
Pentru situaþii excepþionale (uscãri puternice, doborâturi în masã, incendii,
inundaþii, gradaþii ale insectelor defoliatoare, poluãri accidentale etc.) ar fi
oportun sã existe planuri speciale de monitorizare ºi combatere care sã per-
mitã o intervenþie în timp util. Acestea, chiar dacã nu pot acoperi toate vari-
antele posibile de manifestare a factorilor perturbatori, cel puþin vor indica
direcþia justã de acþiune.

Habitatele forestiere luate în studiu sunt foarte diferite din punct de vedere
al condiþiilor de existenþã. Cu toate acestea, anumite situaþii sunt valabile
pentru toate cele 6 tipuri de habitate, impunând mãsuri de gospodãrire
comune care se descriu în rândurile ce urmeazã, cu titlu de recomandãri.
Ulterior (în subcap. 4.2.) vor fi analizate ºi descrise mãsurile specifice legate
de particularitãþile ecologice ale fiecãrui habitat.

4.1. MÃSURI COMUNE

Aºa cum s-a menþionat în capitolul 2, punctul de pornire în analiza mãsurilor
ce se impun pentru o gospodãrire eficientã a habitatelor forestiere luate în
studiu îl reprezintã informaþiile referitoare la eventualele ameninþãri ce pot
afecta starea de conservare a acestor habitate. Anexa 1 prezintã o sintezã a
acestor ameninþãri potenþiale ºi, pentru fiecare dintre ele, lista habitatelor
afectate. Dupã cum se poate observa, factorii de stres/situaþiile limitative
care afecteazã fiecare din cele 6 habitate forestiere luate în studiu sunt în
marea lor majoritate de naturã antropicã. Acþiunea acestora este cu atât mai
intensã cu cât siturile sunt mai apropiate de aºezãri umane. Ca atare, în
astfel de cazuri, eforturile de conservare a habitatelor vor fi mai mari.
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Din categoria factorilor biotici, doar vãtãmãrile provocate de entomofaunã ºi
agenþi fitopatogeni se regãsesc în fiecare habitat, însã cu impact global
diferit (Lazãr et al. 2007). Incendiile naturale sunt factorul abiotic care poate
afecta oricare dintre habitatele studiate. Chiar dacã producerea acestor
incendii este doar potenþialã, categoric efectul lor va fi diferit în funcþie de
tipul de habitat ºi mai ales de condiþiile existente la un moment dat.

Mãsuri referitoare la proprietate ºi administrare

În prezent, procesul de retrocedare a terenurilor cu destinaþie forestierã (ºi
nu numai) este în plinã desfãºurare. Datoritã acestui fapt, în multe zone,
situaþia proprietãþii este încã neclarã. Incertitudinea asupra proprietarului de
drept al terenului afecteazã adesea modul de administrare ºi implicit starea
de conservare a habitatului ºi, ca atare, aceastã problemã trebuie rezolvatã
cât mai rapid. Pentru suprafeþele incluse în situri Natura 2000 procesul de
clarificare a situaþiei proprietãþii trebuie grãbit. În cazul unor litigii care
întârzie acest proces, se impun mãsuri de control strict asupra respectãrii
regimului silvic ºi a amenajamentului aflat în vigoare (cu excepþia cazurilor
când prevederile acestuia trebuie adaptate cerinþelor de conservare conform
Natura 2000). Tot datoritã acestui proces, în numeroase cazuri, acelaºi
habitat poate sã aparþinã mai multor proprietari (chiar sã cuprindã mai multe
forme de proprietate). În aceste cazuri, planificarea (i.e. amenajarea) ºi
implicit gospodãrirea trebuie sã fie unitare (i.e. mãsurile de gospodãrire
pentru toate porþiunile trebuie armonizate la nivel de habitat). Cazul ideal îl
reprezintã planificarea gospodãririi întregului habitat în cadrul unui singur
amenajament.

În cazul siturilor Natura 2000 care nu se suprapun peste ariile naturale
protejate deja existente, limitele nu sunt materializate în teren. În astfel de
situaþii, mai ales în zonele unde limitele siturilor nu sunt evidente (sau unde
acestea sunt greu de urmãrit în teren), se pot produce accidental diverse
agresiuni la integritatea siturilor. Pentru habitatele aflate pe contur, intensi-
tatea efectelor negative poate fi destul de mare. În vederea evitãrii unor
astfel de incidente, este necesar ca toate limitele siturilor sa fie materializate
pe teren cu semne standardizate.

În ceea ce priveºte delimitarea habitatelor forestiere (în interiorul siturilor), în
cazul celor incluse în fond forestier, aceasta este fãcutã pe teren cu ocazia
lucrãrilor de amenajare a pãdurilor. Pentru zonele de deal ºi munte, de cele
mai multe ori aceste limite coincid cu limite naturale evidente (vãi, culmi,
etc.) ºi sunt uºor de urmãrit în teren. Uneori însã, aceste habitate sunt
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incluse în interiorul unei unitãþi amenajistice mari, nefiind individualizate
datoritã suprafeþei reduse (i.e. prea micã pentru a fi gospodãritã separat).
În astfel de cazuri, mai ales când habitatele din jur sunt asemãnãtoare ºi
când zona de tranziþie este interpretabilã ºi greu de delimitat, activitãþile des-
fãºurate pot avea efecte negative. Situaþia este ºi mai periculoasã în cazul
habitatelor localizate în afara fondului forestier, care nu fac obiectul amenaja-
mentelor silvice (i.e. nu au limite clare, vopsite cu semne standardizate ºi nu
fac obiectul unui plan de gospodãrire silvicã). Ca atare, pentru evitarea unor
alterãri nedorite ºi accidentale ale habitatelor forestiere de interes comunitar,
limitele acestora ar trebui materializate pe teren ori de câte ori este posibil
(în special în cazul celor prioritare). Soluþia idealã, în situaþiile în care limitele
sunt neclare, este folosirea pentru delimitare a unui simbol standardizat.

Mãsuri referitoare la modul de gospodãrire ºi planificarea acestuia

Modul în care se poate planifica ºi realiza gospodãrirea corespunzãtoare a
siturilor Natura 2000 este descris în articolul 6 al Directivei 92/43/CEE,
articol al cãrui conþinut a fost prezentat detaliat în partea introductivã a
lucrãrii. Dintre variantele posibile pentru reglementarea gospodãririi acestor
situri, forma cea mai completã ºi mai eficientã ar fi elaborarea unui plan de
management de sine stãtãtor al sitului în cauzã. Aceastã formã, chiar dacã
ar rãspunde în cele mai mici detalii scopurilor Reþelei Natura 2000, este mai
dificil de aplicat, având în vedere faptul cã un anumit sit poate sã cuprindã
un numãr mare de proprietari ºi implicit administratori diferiþi. Astfel, aplicarea
unui plan unitar necesitã nu numai cooperarea între toþi administratorii ci ºi
existenþa unei structuri unitare de administrare a sitului respectiv. O alterna-
tivã viabilã apare în cazul în care în zonã existã deja planuri de administrare
(e.g. planuri de amenajament silvic, planuri de management al ariilor prote-
jate, planuri de dezvoltare etc.). În situaþii de acest gen, mãsurile necesare
gospodãririi corespunzãtoare pot fi elaborate ºi ulterior incluse în planurile
deja existente. În ultimã instanþã, managementul durabil al acestor habitate
se poate reglementa ºi mai simplu, doar prin mãsuri legale, administrative
sau contractuale încheiate cu proprietarii/administratorii de terenuri.

Indiferent de forma aleasã, mãsurile propuse trebuie sã fie armonizate cu cele
din planurile existente, pentru ca astfel soluþiile finale sã corespundã cerinþelor
de conservare a habitatelor pentru care s-a desemnat situl. Existenþa unor
astfel de planuri sau mãsuri reprezintã garanþia acceptului tuturor factorilor
implicaþi pentru o gospodãrire durabilã a habitatelor forestiere. Pe baza
experienþei acumulate în alte zone ale Reþelei Natura 2000 ºi printr-un
proces de monitorizare a efectelor managementului în situri, mãsurile de



gospodãrire (respectiv planurile) se vor adapta continuu la realitãþile din
teren, pentru a asigura conservarea eficientã a speciilor ºi habitatelor.

În ceea ce priveºte modul actual de planificare ºi aplicare a managementu-
lui pãdurilor, în majoritatea cazurilor, habitatele forestiere sunt incluse în
fondul forestier naþional, administrarea acestora fiind supusã regimului silvic
ºi deci reglementatã prin legislaþia naþionalã. Ca urmare, gospodãrirea
pãdurilor se face prin amenajamente silvice, elaborate dupã norme unitare la
nivel naþional (indiferent de natura proprietãþii ºi de forma de administrare) ºi
aprobate de autoritatea naþionalã care rãspunde de silviculturã. Aceste
planuri au la bazã obiective de interes naþional (e.g. gospodãrirea durabilã ºi
pentru funcþii multiple) ºi nu urmãresc strict scopurile proprietarului care, în
anumite cazuri, ar putea urmãri maximizarea profitului, obþinerea de venituri
pe termen scurt ºi nu continuitatea funcþiilor sau mai ales conservarea biodi-
versitãþii (Golob 2005).

Chiar dacã, conform celor menþionate mai sus, amenajamentul silvic
urmãreºte gospodãrirea raþionalã a resurselor forestiere, pentru conservarea
anumitor trãsãturi ale ecosistemelor forestiere sau a speciilor edificatoare
ale acestora, sunt necesare instrucþiuni mai detaliate. La momentul actual nu
existã astfel de mãsuri specifice privind planificarea gospodãririi pãdurilor
din siturile Natura 2000. Ca urmare, instrucþiunile de gospodãrire a pãdurilor
trebuie reactualizate, astfel încât sã soluþioneze corespunzãtor cerinþele de
conservare ale habitatelor forestiere de interes comunitar din anexa direc-
tivei 92/43/CEE (Directiva Habitate).

Îmbunãtãþirile necesare a fi aduse instrucþiunilor actuale trebuie privite mai
mult ca niºte detalieri sau precizãri ºi nu neapãrat modificãri substanþiale ale
modului de planificare ºi implicit de gospodãrire, întrucât amenajarea
pãdurilor se bazeazã pe principii ce urmãresc gospodãrirea durabilã a
pãdurilor (e.g. Principiul continuitãþii exercitãrii funcþiilor atribuite pãdurii,
Principiul exercitãrii optimale ºi durabile a funcþiilor multiple de producþie ori
de protecþie, Principiul valorificãrii optimale ºi durabile a resurselor pãdurii,
Principiul estetic – Leahu 2001; Principiul conservãrii ºi ameliorãrii biodiver-
sitãþii – Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5). În plus,
silvicultura în România promoveazã tipul natural de pãdure ºi regenerarea
naturalã din sãmânþã a arboretelor. Se poate deci afirma cã, mai ales când
este vorba de conservarea habitatului forestier în sine (ºi nu a unor specii –
altele decât cele edificatoare – cu cerinþe speciale de conservare), modul
actual de gospodãrire al pãdurilor, conform instrucþiunilor în vigoare, nu
trebuie modificat foarte mult pentru a corespunde cerinþelor de conservare a
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habitatelor forestiere de interes comunitar (Golob 2005). Câteva exemple de
posibile conflicte între cerinþele de conservare conform Natura 2000 ºi pla-
nurile de amenajament actuale sunt:

Armonizarea cât mai promptã ºi eficientã a amenajamentelor silvice cu cer-
inþele de conservare Natura 2000 este o condiþie esenþialã pentru
menþinerea unei stãri de conservare favorabilã a habitatelor de interes comu-
nitar. O cooperare directã la nivel central între autoritatea de mediu ºi cea
care rãspunde de silviculturã este imperios necesarã pentru realizarea
acestui deziderat.

Un alt caz asemãnãtor este cel al habitatelor aflate în rezervaþii cu protecþie
strictã sau integralã, în care se urmãreºte evoluþia naturalã a ecosistemelor.
În astfel de situaþii, mai ales în cazul producerii unor succesiuni sau a altor
evenimente care schimbã condiþiile tipice habitatului, se poate ajunge la un
conflict cu scopul Reþelei Natura 2000, care urmãreºte conservarea
tipurilor de ecosisteme existente. Chiar dacã se recunoaºte necesitatea
menþinerii/refacerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului, ca urmare a
regimului strict al acestor rezervaþii, aplicarea unor mãsuri rapide ºi eficiente
este îngreunatã datoritã birocraþiei necesare în aprobarea unor astfel de
intervenþii. Ca atare, în cazul altor categorii de arii naturale protejate incluse
în Reþeaua Natura 2000, pentru conservarea habitatelor procesul decizional
în ceea ce priveºte mãsurile necesare de aplicat trebuie simplificat.
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cazul în care amenajamentul silvic prevede schimbarea compoziþiei
arboretului (ex. cazul aniniºurilor ºi altor habitate naturale din lunci, care
sunt propuse a fi înlocuite de culturi de plopi euramericani ºi sãlcii
selecþionate sau chiar cu specii autohtone – fag, molid). Tot aici trebuie
menþionat ºi cazul când amenajamentul silvic prevede menþinerea com-
poziþiei unor arborete care însã sunt alcãtuite din alte specii (exotice sau
autohtone plantate în afara arealului ºi cu o creºtere mai rapidã) decât
cele întâlnite în mod natural în habitat;

când suprafeþele, din fond forestier, neacoperite de pãdure (poieni,
goluri) sunt prevãzute la împãdurire sau când subparcelele silvice cu
consistenþã naturalã redusã, fie sunt prevãzute la împãdurire, fie la tãieri
de regenerare. Aceste cazuri constituie un conflict cu Natura 2000 doar
când suprafeþele respective gãzduiesc specii ºi habitate de interes
comunitar chiar prioritare uneori (ex. ochiurile stepice din rariºtile de
stejar pufos ºi brumãriu care adãpostesc specii rare ºi uneori chiar
habitate rare cum sunt tufãriºurile de migdal pitic – Amygdalus nana;
ochiuri cu exces de umiditate, uneori chiar tinoave etc.).
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Chiar dacã statutul legal al modului de gospodãrire este definitivat ºi
funcþional, aplicarea în practicã a mãsurilor trebuie urmãritã cu atenþie de
cãtre organele în drept. Ca atare, atât în habitatele forestiere de interes
comunitar dar ºi în pãdurile din imediata vecinãtate a acestora, aplicarea
lucrãrilor silvice trebuie sã respecte cu stricteþe prevederile planurilor de
gospodãrire ºi a instrucþiunilor în vigoare. Aceasta mai ales datoritã faptului
cã siturile Natura 2000, pe lângã valoarea ºtiinþificã ºi turisticã, trebuie sã
reprezinte zone model pentru conservare prin gospodãrire activã. Ca atare,
la exploatarea masei lemnoase din habitatele forestiere se vor respecta
cu stricteþe regulile silvice prevãzute în actele normative în vigoare (inclusiv
O.M. 635/2002, în special Cap. IV, art. 16 – 22). Cu atât mai mult vor trebui
luate mãsuri drastice de stopare a tãierilor ilegale.

Mãsuri referitoare la informarea ºi conºtientizarea factorilor implicaþi

Timpul avut la dispoziþie pentru implementarea Reþelei ecologice Natura
2000 în România a fost relativ scurt. Având în vedere diversitatea biologicã
deosebitã a þãrii noastre (singura din Europa cu 5 regiuni biogeografice) dar
ºi diversitatea formelor de proprietate ºi administrare precum ºi dinamismul
acestora la momentul actual, cu toate eforturile depuse, s-au creat
numeroase confuzii ºi existã încã multe nelãmuriri referitoare la acest
proces, atât în rândul proprietarilor ºi administratorilor de terenuri dar ºi în
ceea ce priveºte publicul larg. Asocierea greºitã a siturilor Natura 2000
(deseori chiar de cãtre cei care le propun) cu rezervaþii cu protecþie strictã sau
integralã (i.e. excluderea oricãror activitãþi umane), sau a procesului în sine cu
pierderea dreptului de administrare sau chiar de proprietate, au generat ºi
încã genereazã tensiuni în relaþia dintre autoritate (i.e. cel care propune
ºi/sau susþine un sit) ºi proprietar/administrator (i.e. cel care deþine terenul
sau îl gestioneazã). Toate acestea se datoreazã unei informãri ineficiente ºi
insuficiente a tuturor factorilor implicaþi.

În etapa de propunere a siturilor Natura 2000, derulatã ºi încheiatã în anul
2006 (lista propunerilor trebuia finalizatã la momentul aderãrii României la
Uniunea Europeanã), consultarea factorilor interesaþi dar mai ales a
proprietarilor ºi administratorilor de terenuri a fost fãcutã doar în cazuri
izolate. Ca urmare, cunoºtinþele acestora despre Reþeaua Natura 2000 sunt
foarte sumare. Proprietarii de pãdure ºi administratorii trebuie cât mai bine
informaþi despre semnificaþia, importanþa ºi efectele reþelei ecologice Natura
2000. ªi mai important, având în vedere faptul cã Reþeaua Natura 2000 ia în
considerare realitãþile locale, aceºtia trebuie sã fie obligatoriu implicaþi în
procesul de elaborare a planurilor de management, a mãsurilor administra-



tive sau contractuale. Având în vedere faptul cã multe din ariile protejate
deja existente au fost incluse în aceastã reþea ecologicã, cercul factorilor
implicaþi în proces este mult mai larg. Ca urmare, trebuie fãcutã o campanie
inteligentã de informare ºi sensibilizare ºi pentru publicul larg. În astfel de
campanii de conºtientizare, indiferent de grupul þintã, nu se vor scoate în
evidenþã numai posibilele avantaje ale Reþelei Natura 2000 (la fel cum nu se
va pune accent numai pe posibile restricþii ºi dezavantaje). Informarea
trebuie sã fie fãcutã obiectiv ºi imparþial, având în vedere faptul cã numai o
transparenþã totalã poate asigura un parteneriat veritabil.

O problemã importantã la momentul actual este lipsa unui set clar ºi complet
de cerinþe de conservare pentru speciile ºi habitatele din anexele directivelor
europene. Ca urmare, nu se pot evalua restricþiile potenþiale asupra manage-
mentului resurselor ºi implicit pierderile care se pot produce ca urmare a
impunerii acestor restricþii. Aºadar, identificarea ºi descrierea acestor cerinþe
de conservare reprezintã o prioritate la nivel naþional. Trebuie subliniatã însã
importanþa evaluãrii cât mai obiective a realitãþilor din teren, pentru a evita
impunerea unor restricþii exagerate ºi mai ales inutile. Asemenea restricþii,
neconforme cu realitatea, reclamã nu numai compensaþii financiare mari
(pierderile proprietarilor putând deveni chiar mai mari decât pragul maxim
admis pentru compensare), dar în acelaºi timp creazã tensiuni nedorite.
În plus, menþinerea multor specii ºi habitate într-o stare bunã de conservare,
chiar în pãduri gospodãrite activ, demonstreazã cã scopurile Reþelei Natura
2000 sunt compatibile cu managementul (bineînþeles durabil) al acestor
resurse. Aºadar, pentru identificarea celor mai bune soluþii este necesarã
armonizarea cunoºtinþelor ºi mai ales a experienþei din domeniul gospodãririi
pãdurilor (i.e. silviculturã) cu cele din domeniul conservãri naturii
(i.e. biologie – botanicã, zoologie etc.) (Golob 2005). Pentru o conservare
corespunzãtoare (obiectivã ºi eficientã) nici unul dintre aceste domenii nu
trebuie sã prevaleze asupra celuilalt.

Mãsuri referitoare la compensarea pierderilor datorate restricþiilor
impuse pentru conservare

Conservarea habitatelor în situri Natura 2000 trebuie vãzutã ca un
parteneriat din toate punctele de vedere. Indiferent de forma prin care se
reglementeazã gospodãrirea (planuri de management, mãsuri administrative
sau contractuale etc.), ambele pãrþi implicate (statul român ºi respectiv
proprietarii/administratorii de terenuri) au atât drepturi cât ºi obligaþii.
Nerespectarea lor de cãtre una din pãrþi atrage dupã sine penalizãri, sau
chiar anularea formei contractuale în sine. Deci nu se pot impune restricþii

37



care genereazã pierderi financiare proprietarilor fãrã ca acestea sã fie com-
pensate de cãtre stat (din fonduri proprii sau din fonduri provenite de la
Uniunea Europeanã).

Dupã declanºarea procesului de retrocedare a pãdurilor cãtre foºtii
proprietari, prima prevedere legalã referitoare la compensarea pierderilor
datorate restricþiilor impuse de exercitarea unor funcþii speciale de protecþie
în pãduri a apãrut în Ordonanþa nr. 96 din 27 august 1998 (republicatã în
2003) privind reglementarea regimului silvic ºi administrarea fondului
forestier naþional. Acest act legislativ, pe lângã reglementarea modului de
administrare a pãdurilor proprietate privatã, la articolul 29, aliniatul g,
prevede „sprijinirea proprietarilor de pãduri cu funcþii speciale de
protecþie, persoane fizice, prin acordarea unor compensaþii reprezen-
tând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteazã datoritã
restricþiilor impuse prin amenajamentele silvice în pãdurile cu funcþii
speciale de protecþie”. Aºadar, acest prim pas face referire doar la
persoane fizice proprietari de pãduri private nu ºi la persoanele juridice de
drept privat (forme asociative – composesorate, obºti). În plus, aceastã
ordonanþã nu a fost urmatã de nici un alt act legislativ care sã prevadã
metodologia de calcul a compensaþiilor ºi modul de efectuare a plãþilor cãtre
proprietari. Abia în anul 2006 a apãrut urmãtorul act referitor la aceastã
problemã ºi anume O.M. nr. 798 privind aprobarea metodologiei de calcul al
sumelor cuvenite drept compensaþii proprietarilor persoane fizice ºi juridice
care deþin pãduri cu funcþii speciale de protecþie. Cu toate cã în titlu nu se
face referire la natura proprietãþii juridice (publicã sau privatã), în metodologie
este prevãzutã acordarea unor astfel de compensaþii proprietarilor doar
pentru pãdurile proprietate privatã a persoanelor fizice ºi juridice.

Un act legislativ mai recent, cu referire specialã la Reþeaua Natura 2000,
este Ordonanþa de Urgenþã nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice.
Aceasta prevede pentru proprietarii terenurilor (deþinute în regim de
proprietate privatã sau concesionate) din ariile naturale protejate, plata de
compensaþii pentru respectarea prevederilor planului de management al ariei
naturale protejate. Modalitatea de solicitare, calcul ºi de acordare a
compensaþiilor urmeazã sã se stabileascã prin hotãrâre a Guvernului
(art. 26). Pânã la aprobarea planurilor de mangement, mãsurile de conser-
vare pentru care se acordã compensaþii sunt stabilite de administratorii ariei
naturale protejate, în termen de 6 luni de la preluarea administrãrii acesteia.
Aceste mãsuri sunt supuse aprobãrii Agenþiei Naþionale pentru Arii Naturale
Protejate (A.N.A.P.). De asemenea, acelaºi act legislativ prevede scutirea de
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platã a impozitului pe teren, pentru terenurile extravilane situate în arii natu-
rale protejate supuse unor restricþii de utilizare. Scutirea se acordã în baza
unei confirmãri emise de administraþia ariei naturale protejate sau de
A.N.A.P.

Codul Silvic (Legea 46/2008) este cea mai nouã prevedere legalã referitoare
la acordarea de suport financiar pentru gestionarea durabilã a fondului
forestier. Articolul 97 (alineatul 1, litera b) prevede „acordarea unor compen-
saþii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recol-
teazã, datoritã funcþiilor de protecþie stabilite prin amenajamente silvice care
determinã restricþii în recoltarea de masã lemnoasã”. Pentru aceastã mãsurã
este eligibil fondul forestier proprietate privatã a persoanelor fizice ºi juridice
ºi cel proprietate publicã ºi privatã a unitãþilor administrativ-teritoriale (i.e.
fond forestier care nu este proprietate publicã a statului). Suportul financiar
va fi acordat anual de la bugetul de stat (prin bugetul autoritãþii publice cen-
trale care rãspunde de silviculturã).

În ciuda tuturor prevederilor legale prezentate mai sus, pânã în prezent nu
au fost acordate nici un fel de compensaþii financiare pentru funcþiile de pro-
tecþie ale pãdurilor. În plus, cu excepþia Codului Silvic (Legea 46/2008), nici
unul din actele menþionate aici nu fac referire la pãdurile proprietate a comu-
nitãþilor locale (i.e. pãduri publice ale comunelor, oraºelor, municipiilor).
Având în vedere faptul cã, din pãdurile aflate în proprietatea publicã a
unitãþilor administrativ-teritoriale o suprafaþã considerabilã este propusã a fi
inclusã în Reþeaua Natura 2000, trebuie gãsitã o formã de compensare ºi
pentru aceastã categorie, mai ales cã acestea nu beneficiazã de compensaþii
din fonduri europene (conform Regulamentulului Consiliului Uniunii Europene
nr. 1698/2005, art. 36, lit. b, alin. lv coroborat cu art. 46). Chiar ºi Codul Silvic
face referire la compensarea pierderilor datorate strict prevederilor din
amenajamentele silvice ºi nu ºi din alte planuri/reglementãri.

Aºadar, statul român trebuie sã gãseascã ºi pentru aceastã formã de
proprietate o soluþie viabilã. Nu este echitabil ca, pe motive de interes
naþional ºi european, sã fie impuse restricþii care genereazã pierderi comu-
nitãþilor locale, fãrã ca astfel de pierderi sã fie compensate. Chiar dacã plata
directã a unor compensaþii nu este posibilã, trebuie gãsite alte cãi de con-
tracarare a acestor pierderi (subvenþii pentru alte activitãþi sau investiþii etc.).
Aceasta cu atât mai mult în cazul comunitãþilor mici, pentru care venitul din
silviculturã reprezintã o sursã esenþialã ºi indispensabilã. Doar în acest mod
se pot evita orice agresiuni sau presiuni asupra habitatelor forestiere. În
prezent, situaþia este suficient de tensionatã având în vedere cã, în ciuda
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promulgãrii unor acte legislative referitoare la aceastã problemã, pânã în
prezent nu s-au acordat astfel de compensaþii pentru funcþiile de protecþie
ale pãdurilor, indiferent de forma lor de proprietate.

Mãsuri referitoare la poluare, construcþii ºi alte amenajãri

Construirea unor obiective industriale de mare amploare atrage dupã sine
modificarea substanþialã a condiþiilor naturale ºi a mediului înconjurãtor.
Astfel de construcþii pot avea efecte drastice atât directe cât ºi indirecte
asupra habitatelor de interes comunitar pentru care s-a desemnat situl.
De asemenea, modernizarea unor lucrãri deja existente (e.g. drumuri,
aducþiuni de apã, instalaþii de exploatare a gazelor naturale, baraje pentru
corectarea torenþilor sau hidrografice, linii electrice etc.) pot produce
modificãri importante în desfãºurarea proceselor naturale caracteristice
ecosistemelor. Ca urmare, amplasarea unor obiective diverse (agriculturã,
industrie, turism etc.), inclusiv modificarea sau extinderea unor proiecte exis-
tente, exploatarea resurselor solului ºi subsolului ºi desfãºurarea unor activ-
itãþi de amploare în habitatele forestiere de interes comunitar ºi în vecinã-
tatea acestora trebuie, pe cât posibil, evitate ºi obligatoriu supuse evaluãrii
impactului asupra mediului. Acest lucru este precizat deja de legislaþia în
vigoare (e.g. Ordinul 860 din 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului ºi de emitere a acordului de mediu – cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, Ordonanþa de urgenþã nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a flo-
rei ºi faunei sãlbatice ºi alte asemenea acte legislative). Evaluarea corectã a
situaþiei existente ºi a celei potenþiale este deosebit de importantã, având în
vedere faptul cã, în numeroase cazuri, habitatele luate în studiu sunt situate
în apropierea cãilor de comunicaþie sau a aºezãrilor umane.

Un capitol aparte îl reprezintã depozitarea deºeurilor menajere ºi industriale.
Apropierea de aºezãri umane (sezoniere sau permanente), prezenþa pãºu-
natului, turismului ºi a altor activitãþi umane, au ca efect direct depozitarea
haoticã a diverse deºeuri menajere. Mai ales în cazul habitatelor de luncã,
pe lângã deºeurile menajere diverse, deseori se întâlnesc deºeuri de origine
industrialã, în special cele rezultate în urma prelucrãrii primare a lemnului
(i.e. rumeguº, coajã ºi alte deºeuri din lemn). Depozitarea rumeguºului,
probabil pentru a facilita accesul în interiorul acestora, a fost observatã ºi în
cazul tinoavelor. Cu toate cã astfel de deºeuri organice se descompun relativ
rapid, depozitarea lor în cantitãþi mari are ca efect modificarea chimismului apelor
ºi solului, ºi ca atare duce la schimbarea condiþiilor de mediu specifice
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habitatului natural. Având în vedere cele menþionate mai sus, modul de
depozitare a deºeurilor, indiferent de natura lor, trebuie sã fie reglementat
strict, mai ales în cazul în care în zonã sunt habitate prioritare care pot fi
direct afectate. Toate activitãþile generatoare de deºeuri vor fi monitorizate
iar nerespectarea regulilor va fi sancþionatã prompt de cãtre organele cu
atribuþii de control.

Mãsuri referitoare la agriculturã ºi exploatarea altor resurse

Printre activitãþile agricole cu impact direct asupra habitatelor forestiere se
numãrã pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin arborete. Pãºunatul
are ca efect nu doar eliminarea selectivã a anumitor specii (i.e. modificarea
spectrului floristic al pãturii ierboase) ci, în anumite cazuri, poate avea efecte
negative asupra regenerãrii speciilor edificatoare de habitat (chiar asupra
regenerãrii de dimensiuni mari, mai ales în cazul pãºunatului cu capre).
Trecerea regulatã ºi de cele mai multe ori pe acelaºi traseu produce tasarea
solului ºi destructurarea acestuia, distrugerea vegetaþiei ierboase ºi a
regenerãrii naturale a speciilor de arbori. Efectele negative sunt mai mari în
arboretele situate pe terenuri cu predispoziþie la eroziune (cu înclinare
accentuatã, cu soluri superficiale, neacoperite corespunzãtor de vegetaþie etc.)
ºi în cele cu exces de umiditate (aniniºuri ºi tinoave). La toate acestea se
poate adãuga ºi introducerea zoocorã de specii ºi boli care afecteazã
biocenoza.

Ambele activitãþi, atunci când sunt practicate în mod excesiv, pot afecta
habitatele forestiere ºi indirect, prin degradarea terenurilor limitrofe.
Intensitatea efectelor negative este cu atât mai mare cu cât terenurile
respective sunt mai înclinate ºi scurgerea se face cãtre habitatele care fac
obiectul conservãrii. Pentru evitarea efectelor negative enumerate mai sus,
încãrcarea cu vite a pãºunilor se va monitoriza atent, iar trecerea acestora
prin habitatele forestiere, acolo unde produc prejudicii biocenozei dar ºi
biotopului, va fi pe cât posibil limitatã.

Arderea miriºtilor poate periclita habitatele forestiere, mai ales datoritã
faptului cã, are loc în general în perioade ale anului când vegetaþia ierboasã
este uscatã (primãvara, dupã topirea zãpezii dar înainte de pornirea în
vegetaþie ºi la sfârºitul verii). Focul scãpat de sub control este foarte greu de
oprit ºi efectele acestuia asupra ecosistemelor forestiere sunt devastatoare.
Gravitatea incendiului de pãdure (de origine antropicã) cât ºi faptul cã
acesta poate afecta toate habitatele forestiere luate în studiu
(Lazãr et al. 2007), reclamã o atenþie deosebitã asupra prevenirii (în special)



ºi combaterii lui. Arderea resturilor vegetale de pe terenurile agricole
limitrofe pãdurilor se va face doar cu acceptul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului ºi cu informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaþii de urgenþã (conform prevederilor art. 94, litera n,
din O.U.G. 195/2005 privind protecþia mediului). Cu atât mai mult, aprinderea
de focuri în habitatele forestiere sau în imediata lor vecinãtate trebuie
interzisã.

Având în vedere potenþialul turistic al siturilor Natura 2000, reglementarea
acestei activitãþi este deosebit de importantã. Atât cãile de vizitare prin
habitate prioritare dar ºi locurile speciale de campare ºi modul de gestionare
a deºeurilor trebuie respectate cu stricteþe. Afiºarea unor reguli generale de
vizitare reprezintã o cale eficientã de educare a publicului ºi evitare a
degradãrii ecosistemelor naturale. În habitatele prioritare, accesul în afara
potecilor marcate, cât ºi utilizarea vehiculelor motorizate în situri (în
scopuri turistice) vor fi restricþionate în funcþie de cerinþele de conservare.
Verificarea respectãrii acestor reguli trebuie fãcutã regulat ºi eventualele
abateri trebuie sancþionate prompt.

Recoltarea de specii (ciuperci, fructe de pãdure, flori, plante medicinale etc.)
poate modifica compoziþia ecosistemelor forestiere ducând la degradarea
acestora, mai ales când e vorba de specii edificatoare de habitat ºi când
exploatarea este excesivã. Indiferent de scopul recoltãrii (pentru uz personal sau
pentru comercializare) aceasta trebuie fãcutã cu respectarea unor reguli
stricte ºi doar pe baza unor studii de impact (care fundamentezã cotele de
recoltã) avizate de autoritatea de mediu. Organele de administrare ºi control
vor supraveghea desfãºurarea acestor activitãþi ºi vor aplica sancþiuni celor
care nu respectã regulile impuse pentru conservarea ecosistemelor.

Mãsuri referitoare la procese naturale biotice ºi abiotice

Având în vedere faptul cã uneori habitatele forestiere luate în studiu acoperã
suprafeþe relativ restrânse, efectele unor atacuri masive de insecte sau
ciuperci pot fi dezastruoase. Ca atare, evoluþia celor mai cunoscute specii de
dãunãtori trebuie atent monitorizatã pentru a putea interveni prompt în cazul
unor înmulþiri în masã. Vor fi preferate metodele de combatere biologicã
(i.e. menþinerea unor populaþii viabile ale duºmanilor naturali), celelalte
metode fiind folosite doar ca ultimã alternativã.

Pentru asigurarea succesului regenerãrii naturale a speciilor edificatoare de
habitat, efectivele speciilor de faunã (în special ungulate) vor fi þinute sub
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control (Golob 2005). Aceastã mãsurã este necesarã doar în cazuri rare, în
zonele suprapopulate cu astfel de specii sau în cazul trupurilor izolate de
pãdure, în care aceste animale îºi gãsesc refugiu ºi hranã în perioada de
iarnã (când terenurile agricole din jur nu le mai satisfac aceste necesitãþi).
Efectivele populaþiilor de ungulate dar ºi a duºmanilor lor naturali trebuie
atent monitorizate ºi controlate, pentru a menþine un echilibru natural în
ecosistem.

Incendiul natural de pãdure este în general rar întâlnit în þara noastrã. Cu
toate acestea poate fi considerat ca un factor perturbator potenþial pentru
toate habitatele forestiere luate în studiu (Lazãr et al. 2007). Având în vedere
gravitatea efectelor, existenþa unui plan de intervenþie este deosebit de
importantã pentru conservarea cu succes a acestor pãduri, mai ales pentru
cele din zonele cu condiþii de uscãciune (i.e. mult mai expuse).

4.2. MÃSURI SPECIFICE

Distribuþia habitatelor forestiere în România acoperã situaþii diverse atât în
ceea ce priveºte folosinþa terenurilor dar ºi modul de administrare al
acestora. Întrucât includerea lor în reþeaua ecologicã Natura 2000 nu este
restricþionatã de aceste douã aspecte (i.e. folosinþã ºi administrare), situaþia
gospodãririi acestora în siturile de interes comunitar este complexã.
În general, fiind vorba de vegetaþie forestierã, folosinþa terenului este
pãdure, caz în care suprafaþa respectivã este inclusã în fondul forestier
naþional ºi administrarea ei se supune legislaþiei silvice în vigoare. Ca atare,
managementul habitatelor se face în conformitate cu prevederile
amenajamentelor silvice aprobate de autoritatea centralã care rãspunde de
silviculturã (i.e. Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale). În unele cazuri
însã, dacã suprafaþa este consideratã pãºune (i.e. pãºune cu arbori în acest
caz), fie nu existã planuri detaliate de gospodãrire fie aceasta este
reglementatã prin amenajamente silvo-pastorale. În ambele situaþii
managementul habitatelor forestiere din cuprinsul acestora nu este
corespunzãtor cerinþelor de conservare specifice Reþelei Natura 2000.
O situaþie aparte apare în ariile naturale protejate care au planuri de man-
agement în vigoare. În aceste cazuri, indiferent de folosinþa terenului,
regimul de gospodãrire al habitatelor este, în mod normal, prevãzut în astfel
de planuri. Acestea trebuie sã conþinã pe lângã descrierea ariei protejate ºi
ansamblul de mãsuri necesare pentru asigurarea regimului de conservare
instituit conform dispoziþiilor legale.
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În ciuda diversitãþii situaþiilor menþionate mai sus, considerãm cã mãsurile ce
se vor propune în continuare sunt utile ºi, dacã este necesar, pot fi adaptate
ºi detaliate în fiecare caz în parte, indiferent de forma de administrare ºi de
existenþa/absenþa unor planuri de gospodãrire (fie ele planuri de
management ale ariilor protejate, amenajamente silvice sau alte planuri).
Mãsurile propuse aici au rol de recomandãri ºi se bazeazã în general pe
urmãtoarele surse bibliografice de specialitate: Constantinescu 1976;
Florescu 1991; Florescu et Nicolescu 1998; Haralamb 1963; Vlad et al.
1997; Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 2; Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 3; Ministerul Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5; Ministerul Silviculturii, 1986 a; Ministerul
Silviculturii, 1986 b; Ministerul Silviculturii, 1987; Ministerul Silviculturii,
1988 a; Ministerul Silviculturii, 1988 b.
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Foto: B. Candrea - Tinov cu rariºte de pin silvestru (Pinus sylvestris) la Româneºti - jud. Suceava



4.2.1. Turbãrii cu vegetaþie forestierã – 91D0*

4.2.1.1. Cadrul natural

În manualul european de interpretare EU 25 (Comisia Europeanã 2003)
acest habitat este descris ca fiind reprezentat de pãduri de conifere ºi
foioase pe substrat turbos, ud-umed, cu nivelul apei permanent ridicat (chiar
mai ridicat decât nivelul apei freatice din jur). Apa este sãracã în nutrienþi,
fitocenoza fiind compusã din specii adaptate mediului oligotrof. Sunt incluse
aici tinoavele cu mesteceni, cu pin, cu jneapãn ºi cu molid (clasificare
PAL. HAB 44.A1 la 44.A4). În þara noastrã, conform lucrãrii Habitatele din
România – Modificãri conform amendamentelor propuse de România ºi
Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) (Doniþã et al. 2005 b), acestui
tip de habitat european, îi corespund urmãtoarele tipuri de habitat:

Pentru fiecare din aceste habitate, în Anexa 2 sunt prezentate tipurile de
pãdure aferente, conform corespondenþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b).

Vegetaþia forestierã în aceste turbãrii apare mai ales sub formã de rariºti, însã
uneori, pe suprafeþe mici, poate fi chiar pãdure. În funcþie de excesul hidric,
porþiunile de rariºti sau de arboret cu coronament aproape închis alterneazã
cu ochiuri lipsite de vegetaþie lemnoasã. Ca urmare, deseori acest tip de habi-
tat formeazã un mozaic cu habitatul 7110* – Turbãrii active (i.e. ochiurile lipsite
în mod natural de vegetaþie lemnoasã, cu exces hidric mare ºi acumulãri active
de turbã). Descrierea prezentatã în continuare se bazeazã pe informaþii extrase
din lucrãri de specialitate (Doniþã et al. 2005 a; Pop 1960) ºi culese din teren cu
ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de habitate în vara anului 2006 (în
cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176).

În România, tinoavele cu vegetaþie forestierã apar de regulã pe platouri,
terenuri plane sau depresionare din etajul montan (900 – 1600 m altitudine) ºi
se pot forma în urmãtoarele moduri (Pop 1960):
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R3106 Tufãriºuri sud-est carpatice de jneapãn (Pinus mugo) în mlaºtini
oligotrofe de Sphagnum;

R4412 Rariºti sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi/sau pin sil-
vestru (Pinus sylvestris) de tinoave;

R4414 Rariºti sud-est carpatice de mesteacãn pufos (Betula pubes-
cens) de mlaºtini.

prin acumulare de turbã direct pe roca-mamã sau peste o mlaºtinã
eutrofã;



Existenþa acestor ecosisteme este strict legatã de trei elemente principale:

Pe lângã aceste trei condiþii de bazã, grosimea stratului de turbã este
deosebit de importantã pentru a face diferenþa între pãduri înmlãºtinate ºi
tinoavele propriu-zise. Astfel, stratul de turbã trebuie sã fie suficient de gros
pentru a opri înrãdãcinarea plantelor în solul mineral (grosime peste 20 – 30 cm,
dupã Pop 1960), dar mai ales pentru a împiedica miºcarea anionilor ºi
cationilor din substratul geologic, ceea ce face ca aceºtia sã fie disponibili
numai din apa de precipitaþii (grosime minimã de 50 – 100 cm, dupã
Gh. Coldea 2006 – comunicare personalã). Doar astfel se creazã condiþiile
tipice favorabile producerii substratului turbos oligotrof caracteristic
tinoavelor.

Datoritã substratelor pe care se formeazã în general, solurile din tinoave
sunt histosoluri oligotrofe, cu aciditate ridicatã. Fitocenozele sunt edificate
de specii boreale, mezo-oligoterme, higrofite – mezo-higrofite, oligotrofe,
acidofile. În etajul arborilor apar în principal pinul silvestru (Pinus sylvestris)
ºi molidul (Picea abies), fie separat fie în amestec, mai rar mesteacãnul
pufos (Betula pubescens), care însã uneori poate fi dominant (e.g. pe alocuri
în tinovul de la Apa Linã, jud. Harghita). Diseminat, se întâlnesc rare
exemplare de mesteacãn comun (Betula pendula) ºi mesteceni pitici (Betula
humilis ºi B. nana). În cazuri rare fitocenozele pot fi edificate de jneapãn
(Pinus mugo), cu sau fãrã molid (e.g. tinoavele de la Balãmireasã –
Cãpãþâna, Munþii Apuseni).

Arbuºtii sunt reprezentaþi în special de Salix aurita, iar subarbuºtii de
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus, O. palustris ºi
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prin umplerea cu Sphagnum a lacurilor cu ape oligotrofe;

în preajma izvoarelor a cãror ape se împrãºtie peste roca ºi pajiºtile din
jur, sau

prin înmlãºtinarea pãdurilor (în special de molid).

apã (i.e. umiditate excesivã), în special din precipitaþii atmosferice bogate
(medii anuale 950 – 1200 mm) dar uneori ºi din izvoare sau pâraie;

rocã – substrate acide (foarte rar se formeazã pe alte substrate, doar
atunci când se realizeazã o izolare printr-un strat de nisip sau turbã
eutrofã ºi în prezenþa unor precipitaþii bogate – Pop 1960);

temperaturã: climate reci, montane (temperaturi medii anuale 5,5 – 3oC).



Andromeda polifolia. În stratul muºchilor, ca specii edificatoare, se remarcã abundenþa
briofitelor din genul Sphagnum (S. wulfianum, S. squarrosum, S. russovii, S. palustre,
S. recurvum, S. quinquefolium, S. capillifolium), care formeazã un strat gros, bine
dezvoltat, iar în porþiuni cu apã stagnantã sunt prezente ochiuri cu „Eriophoretum”
dominate de Eriophorum vaginatum. Alãturi de acestea pot apare ºi alte specii
importante precum: Orthilia secunda, Lycopodium annotinum, Huperzia sellago,
Carex canescens, C. echinata, Crepis paludosa, Poa trivialis, Polytrichum commune,
P. strictum, Pleurozium schreberi, Calispogea sphagnicola, Drosera rotundifolia º.a.

În turbãrii speciile de arbori sunt întâlnite fie ca exemplare izolate, fie ca
rariºti sau chiar pâlcuri dense de arbori, în care acoperirea poate ajunge pânã la
80%. Creºterea arborilor este invers proporþionalã cu dezvoltarea stratului de
muºchi (Sphagnum sp.) (Figura 1). Astfel, înspre mijlocul tinovului, unde sfagnetul
creºte puternic (i.e. în porþiunea bombatã substratul de turbã acidã poate ajunge la
peste 11 m grosime – Pop 1960), vegetaþia lemnoasã lipseºte sau, în cazuri rare,
apare sub forma de exemplare izolate instalate pe movile de muºchi. Datoritã umidi-
tãþii excesive, sistemul radicelar este superficial ºi slab dezvoltat, arborii au port tabular,
sunt piperniciþi, neelagaþi ºi rareori depãºesc 3 – 4 m înãlþime. În aceste condiþii
staþionale extreme, pinul silvestru, datoritã plasticitãþii sistemului sãu radicelar ºi
molidul, cu înrãdãcinarea sa superficialã, reprezintã speciile de arbori cele mai bine
adaptate. Spre exteriorul tinovului ºi pe porþiunile mai înalte, unde excesul hidric
este atenuat, se pot întâlni exemplare cu înãlþimi de 10 – 12 m ºi chiar peste.
În aceastã zonã, pe mãsurã ce stratul de muºchi îºi reduce grosimea, molidul
devine dominant, fãcând tranziþia spre alte habitate, în special spre habitatul 9410
Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montanã (respectiv, pentru România,
habitatul 4203 Pãduri sud-est carpatice demolid cuSphagnum sp. – Doniþã et al. 2005 a).

Figura 1. Prezentare schematicã a unei secþiuni printr-un tinov cu vegetaþie forestierã (pre-
lucratã dupã Pop 1960). Creºterea arborilor este invers proporþionalã cu dezvoltarea stratului de
Sphagnum (A – în zona centralã, unde sfagnetul creºte activ, vegetaþia lemnoasã lipseºte;
B – pe mãsurã ce condiþiile de vegetaþie devin mai favorabile, vegetaþia lemnoasã se
instaleazã pe întreaga suprafaþã)
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Regenerarea naturalã a speciilor de arbori edificatoare este dificilã, din
cauza covorului gros ºi continuu de muºchi ºi a ochiurilor cu apã stagnantã.
Seminþiºul se instalezã pe ridicãturi sau pe trunchiuri de arbori doborâþi aflaþi
în descompunere.

4.2.1.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

În prezent, rãspândirea tinoavelor cu vegetaþie forestierã pe cuprinsul
României, este foarte restrânsã. Aceasta se datoreºte în principal staþiunilor
strict specializate care condiþioneazã existenþa lor, ºi în mai micã mãsurã
substituirii sau degradãrii acestor ecosisteme în trecut. Înlocuirea acestor
fitocenoze a urmãrit fie îmbunãtãþirea potenþialului forestier al staþiunii, caz
în care s-au executat doar drenãri sau drenãri urmate de plantaþii (chiar cu
speciile edificatoare, pinul silvestru – Pinus sylvestris ºi molid – Picea abies),
fie transformarea (prin drenare) în terenuri cu destinaþie agricolã (în special
pãºuni). Degradarea ecosistemelor în trecut se referã în mod special la
exploatarea zãcãmântului de turbã oligotrofã, ceea ce a dus la înlãturarea
bruscã ºi permanentã a întregului ecosistem (e.g. Tinovul de la Cãlãþele –
lângã Huedin, jud. Cluj).

În numeroase cazuri, tinoavele cu vegetaþie forestierã (în special cele mai
întinse ºi mai reprezentative) sunt cuprinse în alte categorii de arii naturale
protejate. În prezent, multe dintre cele care nu beneficiazã încã de un statut
clar de protecþie au fost incluse în reþeaua Natura 2000, urmând a fi supuse
unui regim de conservare durabilã. Conform sistemului de clasificare
funcþionalã din România (Anexa 3), datoritã condiþiilor staþionale speciale
(e.g. exces hidric, terenuri cu fenomene de înmlãºtinare permanentã),
tinoavele incluse în fond forestier se încadreazã în Grupa 1 funcþionalã –
Vegetaþie forestierã cu funcþii speciale de protecþie, indiferent de statutul
terenului (i.e. arie protejatã sau nu). De asemenea, existã situaþii în care
aceste habitate (în special cele aflate în stadiul incipient al tranziþiei de la tur-
bãrii active la turbãrii cu vegetaþie forestierã) sunt încadrate în categoria
terenurilor neproductive din punct de vedere forestier (i.e. în acestea nu se
planificã lucrãri silvice). Ca urmare, conservarea acestora este garantatã
într-o oarecare mãsurã, fie prin încadrarea lor funcþionalã, fie prin categoria
de folosinþã atribuitã.

O analizã mai cuprinzãtoare asupra ameninþãrilor potenþiale ce pot afecta
aceste ecosisteme este prezentatã în lucrarea „Habitate forestiere de
interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 –
Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007). Aºa cum este de aºteptat, cele

49



mai numeroase ºi mai periculoase situaþii limitative sunt cele de origine
antropicã. Dintre acestea, cele legate de legislaþie ºi administrare, chiar
dacã au un efect temporar (i.e. se presupune cã vor fi soluþionate în viitorul
apropiat), sunt considerate a avea un impact important asupra asigurãrii unei
stãri de conservare favorabilã a acestor habitate. Pe lângã acestea, mai
meritã menþionate urmãtoarele:

Ca factor biotic limitativ trebuie avutã în vedere mãrimea redusã a populaþiilor, în
special în cazul speciilor care nu se regãsesc în arboretele din jur, cum sunt
pinul silvestru, mesteacãnul pufos, mestecenii pitici (Betula humilis ºi
B. nana) ºi jneapãnul. Aceastã situaþie limitativã, combinatã cu rãspândirea
fãrâmiþatã a tinoavelor poate cauza izolarea lor reproductivã cu toate
consecinþele ce decurg din aceasta. Un alt factor biotic important îl
reprezintã înþelenirea solului, care îngreuneazã regenerarea pe cale naturalã
a speciilor edificatoare de habitat.

Având în vedere condiþiile staþionale specifice habitatului, dintre factorii abiotici cu
un potenþial negativ ridicat trebuie menþionate vânturile puternice ºi cãderile
masive de zãpadã. Stabilitatea arborilor în condiþiile de înmlãºtinare perma-
nentã fiind foarte redusã (i.e. sistemul radicelar este superficial), zãpada
acumulatã în coronament poate produce doborâturi masive. Efectul asupra
ecosistemului este mai mare în cazul în care aceastã situaþie este combinatã
cu condiþii de vânt puternic. Fiecare din cei doi factori menþionaþi poate per-
turba habitatul ºi separat.
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exploatarea de turbã, chiar dacã este strict regelementatã (i.e. este
consideratã a se produce doar în cazuri izolate ºi cu aprobãri legale),
datoritã efectului negativ foarte puternic asupra ecosistemelor, trebuie
menþionatã aici ºi avutã în vedere în conservarea acestor tinoave;

drenarea tinoavelor sau colectarea apelor care le alimenteazã reprezintã douã
dintre cele mai mari pericole ce ameninþã stabilitatea ºi existenþa în sine a
acestor ecosisteme (una din condiþiile de bazã fiind excesul hidric permanent);

pãºunatul ºi trecerea animalelor prin habitat, care atunci când se prac-
ticã excesiv determinã schimbãri în compoziþia pãturii ierboase ºi
respectiv tasarea ºi distrugerea stratului de Sphagnum;

prezenþa drumurilor în habitat ºi în apropiere poate favoriza producerea unor
agresiuni antropice ºi constituie ºi o sursã de poluare (prin folosirea ºi mai
ales întreþinerea acestora). În special drumurile cu infrastructurã consolidatã,
pot provoca disfuncþionalitãþi în regimul hidrologic al sitului.



4.2.1.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Turbãriile cu vegetaþie forestierã reprezintã rezultatul unei evoluþii îndelungate,
putând fi considerate o etapã intermediarã între turbãriile active,
improprii vegetaþiei forestiere ºi pãdurile propriu-zise. Conform lui
Paºcovschi (1967), evoluþia spre tinoave cu vegetaþie forestierã poate urma
douã cãi opuse:

Indiferent de modul de formare, mediul specific creat condiþioneazã insta-
larea unor specii de arbori strict specializate, cum sunt pinul silvestru,
molidul, jneapãnul, mestecenii, aninul alb ºi diverse specii de sãlcii, echili-
brul biocenozei forestiere fiind destul de fragil. Existenþa tinoavelor este deci
strâns legatã de constanþa unor factori de mediu precum: umiditatea, pH-ul
ºi chimismul apei. Valoarea lor ºtiinþificã este deosebit de mare, cel puþin din
douã motive: în primul rând, datoritã condiþiilor ecologice particulare,
tinoavele constituie un loc de refugiu exclusiv pentru numeroase specii
relicte glaciare ºi, în al doilea rând, prin proprietatea de a conserva în stare
foarte bunã plantele ºi animalele moarte, turba oligotrofã reprezintã o ade-
vãratã arhivã utilã în cunoaºterea evoluþiei vieþii de-a lungul timpului.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Având în vedere condiþiile ecologice în care se formeazã ºi existã acest habi-
tat, nu se pune problema stabirii unor obiective privind producþia de masã
lemnoasã. În general, conform clasificãrii funcþionale a pãdurilor din
România (Anexa 3), acest habitat este încadrat în Grupa 1 – Vegetaþie
forestierã cu funcþii speciale de protecþie, respectiv în subgrupa 1.2.
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instalarea vegetaþiei lemnoase în mlaºtini oligotrofe – pe terenuri
nude (lipsite de vegetaþie forestierã), înmlãºtinate sau chiar pe luciu de
apã pe care se formeazã ºi se acumuleazã în timp un strat de turbã care
permite apoi instalarea treptatã a vegetaþiei lemnoase (succesiune pro-
gresivã), sau

înmlãºtinarea oligotrofã a pãdurilor – înmlãºtinarea unei pãduri care,
pe mãsurã ce condiþiile de vegetaþie se înrãutãþesc se va transforma
treptat în tinov (rariºte) sau, în cazuri extreme chiar într-o mlaºtinã
complet despãduritã (succesiune regresivã).



Pãduri cu funcþii de protecþie a solului, categoria funcþionalã 1.2.i. Pãduri
situate pe terenuri cu înmlãºtinare permanentã, ca funcþie prioritarã6. În ceea
ce priveºte alegerea tratamentelor ºi a celorlalte intervenþii necesare
îndeplinirii funcþiei respective, aceastã categorie funcþionalã se încadreazã
în tipul funcþional7 II (i.e. pãduri cu funcþii speciale de protecþie situate în
staþiuni cu condiþii grele sub raport ecologic, precum ºi arboretele în care nu
este posibilã sau admisã recoltarea de masã lemnoasã, în care sunt admise
numai lucrãri speciale de conservare). În unele cazuri, mai ales când consis-
tenþa arboretului este foarte redusã (în special unde sunt ochiuri de turbãrii
active), habitatul este considerat ca „neproductiv” din punct de vedere silvic
ºi, ca atare, nu sunt prevãzute nici un fel de lucrãri. Aºadar, în conformitate
cu legislaþia existentã, pentru habitatele incluse în fondul forestier existã
reglementãri adecvate în ceea ce priveºte încadrarea lor funcþionalã ºi
implicit modul de gospodãrire, asigurându-se astfel conservarea structurii lor.

Probleme pot apãrea în cazul tinoavelor situate în afara fondului forestier,
pentru care nu se aplicã regimul silvic. În aceste cazuri, pot apãrea modi-
ficãri ale structurii ºi implicit a exercitãrii funcþiilor datoritã intervenþiilor
antropice dintre cele mai diverse: exploatarea masei lemnoase, drenarea,
exploatarea turbei, pãºunatul excesiv, construirea de drumuri etc. Pentru
conservarea acestor ecosisteme deosebit de valoroase trebuie luate mãsuri
urgente privind reglementarea activitãþilor umane în interiorul ºi în vecinã-
tatea lor. Având în vedere faptul cã diferenþa de încadrare în fond forestier
sau în afara acestuia este de ordin administrativ ºi nu are nici o bazã eco-
logicã, se considerã cã aceleaºi mãsuri propuse pentru pãduri pot fi aplicate
ºi pentru tinoavele din afara fondului forestier.

Din punct de vedere al intervenþiilor silviculturale, având în vedere
obiectivele de conservare a habitatului, sunt excluse tãierile de produse
principale. De fapt, în condiþiile tipice de tinov oligotrof cu vegetaþie
forestierã (i.e. cu strat de turbã cu grosime de cel puþin 0.5 m), în mod
normal nu sunt necesare intervenþii silviculturale. Totuºi, în zone mai
favorabile dezvoltãrii vegetaþiei forestiere (porþiuni de margine ºi/sau
porþiuni mai bine drenate), pentru menþinerea stabilitãþii ecosistemului, se
vor aplica lucrãri speciale de conservare. Acestea urmãresc asigurarea
continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arboretelor într-o stare corespunzãtoare
îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite.
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6 Când arboretele îndeplinesc o funcþie de protecþie mai intensivã (e.g. arborete din rezervaþii), categoria
funcþionalã prioritarã este alta decât 1.2.i.

7 Tipul funcþional este constituit prin gruparea categoriilor funcþionale cu grad similar de intensitate a funcþiilor
atribuite arboretelor componente (M.A.P.P.M. 2000-5). O sintezã a acestora este prezentatã în Anexa 4.



Lucrãrile speciale de conservare se împart în trei categorii:

1. Tãieri de conservare
Acestea se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de
regenerare) ºi au în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese
însãºi din denumirea lor, aceste tãieri au ca scop principal conservarea
arboretului (i.e. prin asigurarea continuitãþii lui pentru îndeplinirea rolului
ecoprotectiv) ºi nu extracþia de material lemnos (Giurgiu 1988). Ca atare,
acestea se vor propune doar în cazul în care extragerea arborilor este strict
necesarã pentru a favoriza instalarea regenerãrii naturale a speciilor edifica-
toare. Pentru conservarea biodiversitãþii, se recomandã menþinerea de pânã
la cinci exemplare de arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), la hectar.

În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:

În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se fac urmãtoarele
recomandãri:
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de regulã, tãierile vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de
protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale ºi promovarea
nucleelor de regenerare deja existente;

intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 5% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. doborâturi
ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã etc.); în deceniile
ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului, dinamica
regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite;

se vor extrage exemplare ºi/sau buchete de arbori. Tãierile se vor
amplasa treptat în timp ºi vor fi dispersate pe suprafaþa arboretului
potrivit stãrii acestuia;

tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie abundentã a speciilor edifi-
catoare (eventual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai
ales dacã existã seminþiºuri instalate ºi sunt prezente specii rare). Doar
dacã existã seminþiºuri deja instalate, nu se va þine cont de anul de
fructificaþie.

doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se va face astfel
încât sã nu se rãneascã arborii remanenþi ºi sã nu se distrugã porþiunile
cu seminþiº deja instalat;



În cazul în care habitatul prioritar se învecineazã cu alte arborete, fie din
fondul forestier fie din pãºunea împãduritã, ar fi necesar ca în acestea sã se
aplice tratamente intensive sau tratamente cu regenerare în margine de
masiv, prin care sã se creeze o structurã care sã asigure protecþia habitatului pri-
oritar la acþiunea vântului. Pentru asigurarea echilibrului factorilor climatici ºi
hidrologici, este recomandat ca toate pãdurile din bazinul de alimentare cu
apã a tinovului sã fie amenajate unitar (i.e. fie printr-un amenajament unic,
fie prin corelarea prevederilor amenajamentelor existente), împiedicându-se
în acest fel concentrarea tãierilor de produse principale.

2. Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
Se vor executa lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare. Prin aceste
lucrãri se va urmãri creºterea rezistenþei arborilor la acþiunea vântului ºi
zãpezii. Intensitatea ºi periodicitatea acestor lucrãri se vor adopta în raport
cu starea arboretului ºi funcþia de protecþie prioritarã atribuitã (Giurgiu 1988).
În ceea ce priveºte aplicarea acestor lucrãri, se fac urmãtoarele recomandãri:
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se va folosi exclusiv metoda de exploatare „sortimente definitive ºi mul-
tipli de sortimente” (i.e. materialul lemnos va fi curãþat de crãci ºi
secþionat la cioatã în piese cu lungimea sub 12 m – Horodnic 2006);

pentru reducerea prejudiciilor, scosul lemnului se va face, pe cât posibil,
prin purtare sau cu animale. Nu vor fi utilizate tractoare;

parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare.

dacã este necesar, în primii ani de viaþã ai seminþiºului din speciile edi-
ficatoare se vor executa descopleºiri;

degajãri se vor executa doar excepþional, dacã existã porþiuni în care
dezvoltarea speciilor edificatoare este împiedicatã de specii arbores-
cente mai puþin importante (îndeosebi din genul Salix);

pe porþiunile de teren mai puþin înmlãºtinate, dacã apar situaþii când
regenerarea naturalã este excesiv de deasã, se pot executa ºi lucrãri de
depresaj pentru creºterea rezistenþei tineretului la vânt ºi zãpadã;

curãþiri ºi rãrituri se recomandã doar în cazuri excepþionale, când existã porþi-
uni de arboret cu densitate mare, urmãrindu-se dezvoltarea rezistenþei indi-
viduale a arborilor la vânt ºi zãpadã; lucrãrile vor avea intensitãþi reduse;

tãieri de igienã se vor executa, doar dacã este imperios necesar
(i.e. dacã proprietarul nu are altã sursã alternativã de lemn; dacã s-a acu-
mulat masã lemnoasã uscatã ºi existã pericolul de incendii etc.).



3. Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de
conservare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la
lucrãri de împãdurire a terenurilor dezgolite, de completare a regenerãrii
naturale din nucleele existente, de ajutorare a regenerãrii naturale, de
îngrijire a seminþiºurilor instalate etc. (Giurgiu 1988).
În cadrul acestei categorii, se va interzice împãdurirea ecosistemelor de
mlaºtinã tipicã – turbãrie activã (i.e. lipsite de vegetaþie forestierã din motive
naturale). În cazul în care amenajamentul silvic prevede o astfel de lucrare
se va propune anularea acestei prevederi ºi se va solicita derogare de la
autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.

B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:
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pentru menþinerea echilibrului hidrologic, nu vor fi supraexploatate pãºunile
ºi pãdurile din bazinetul hidrografic de alimentare cu apã a tinovului;

drumurile existente se pãstreazã în mãsura în care nu afecteazã grav
regimul hidrologic al habitatului. Lucrãrile de întreþinere, reparaþii,
modernizare, reabilitare se vor face cu maximã precauþie pentru a nu
deteriora habitatul în zona limitrofã acestora. Se va evita pe cât posibil
construirea de noi drumuri prin habitat (se acceptã doar când nu existã altã
variantã ºi când drumul respectiv are o importanþã vitalã pentru proprietar
sau comunitatea localã);

se interzice rezinajul ºi exploatarea turbei. Aceste douã activitãþi sunt grav
dãunãtoare ecosistemului ºi pot avea efecte negative de lungã duratã;

pentru turism, în zonele permise, se vor folosi pe cât posibil poteci
suspendate, amplasate prin zone atent alese sã nu deterioreze
biodiversitatea ºi mai ales speciile ierboase rare; trebuie limitat în general
accesul publicului în afara potecilor special amenajate ºi se va interzice
accesul cu vehicule de tip off-road;

focul va fi permis doar în zone special amenajate amplasate în afara habitatului.
Arderea resturilor vegetale de pe terenurile agricole limitrofe se va face doar
cu acceptul autoritãþii competente pentru protecþia mediului ºi cu informarea
în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã (conform
prevederilor art. 94, litera n, din O.U.G. 195/2005 privind protecþia mediului);

aruncarea de rumeguº ºi alte deºeuri în habitat trebuie strict interzisã.



Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de sancþiuni pentru
nerespectarea acestor prevederi.

MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

Uneori sunt necesare mãsuri de readucere a ecosistemului la structura
doritã, structurã care nu mai existã fie din cauze antropice, fie din cauze
naturale (evoluþia tinovului spre pãdure, sau dimpotrivã, spre mlaºtinã lipsitã
de vegetaþie lemnoasã). În primul caz este vorba de realizarea unei structuri
caracteristice etapei succesionale naturale, pe când, în al doilea caz este
vorba de întoarcerea ecosistemului la un stadiu precendent al evoluþiei sale
naturale („a da ceasul evoluþiei înapoi” – Raeymaekers et al. 1999).

A. Intervenþii silviculturale

B. Alte intervenþii

În cazul în care existã o reþea de drenuri aceasta va fi neapãrat dezafectatã;
canalele se pot astupa cu material local, dacã este posibil fãrã impact major,
chiar cu tampoane/baraje din turbã (Raeymaekers et al. 1999, Scottish
Natural Heritage – 2002).
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Dacã existã arborete în care regenerarea naturalã se produce foarte
greu, sau arborete afectate de calamitãþi, se vor executa plantaþii (sau
semãnãturi directe) pe muºuroaie de pãmânt sau pe trunchiuri aflate în
descompunere. Se va utiliza doar material seminologic de provenienþã
localã sau, dacã nu este posibil, din ecotipuri identice;

Dacã condiþiile necesare pentru existenþa vegetaþiei lemnoase caracteristice
se înrãutãþesc, trebuie luate mãsuri adecvate. În situaþia în care regimul
hidrologic devine excesiv, acesta poate fi ºi trebuie controlat prin
drenare. Trebuie monitorizatã starea ecosistemului pentru a nu crea
dezechilibre pe termen lung. Decizia drenãrii trebuie luatã doar dupã
cercetãri atente în teren;

Dacã arboretul dreneazã prea mult tinovul este necesarã extragerea de arbori
pentru reducerea evapotranspiraþiei ºi refacerea echilibrului hidrologic;

Dacã în tinov existã specii exotice sau de provenienþã necorespunzã-
toare, acestea se vor extrage cu precãdere prin lucrãri silvice ºi vor fi
înlocuite cu speciile din provenienþe locale sau dacã nu existã material
de reproducere din acestea, cu ecotipuri asemãnãtoare.



Foto: Gh. Tudoran - Aniniº de anin alb (Alnus incana) pe râul Brãtioara - jud. Argeº
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4.2.2. Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa ºi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 91E0*

4.2.2.1. Cadrul natural

Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeanã, ediþia EU25
(Comisia Europeanã 2003) propune includerea sub aceastã denumire a 3
habitate diferite:

Toate aceste habitate se caracterizeazã prin soluri bogate în aluviuni,
periodic inundate datoritã creºterii nivelului apelor curgãtoare, dar bine
drenate ºi aerisite în restul timpului.

În România, manualul de interpretare echivaleazã habitatul 91E0* cu „R4401
Pãduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa” ºi
„R4402 Pãduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa)
cu Stellaria nemorum” (Doniþã et al. 2005 a). Pentru fiecare din aceste
habitate, în Anexa 2 sunt prezentate tipurile de pãdure aferente, conform
corespondenþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b). Descrierea prezentatã în
continuare pentru þara noastrã se bazeazã pe date extrase din lucrãri de
specialitate (Paucã-Comãnescu et al. 1980, Doniþã et al. 2005a, ªofletea et
Curtu 2007, Doniþã et Biriº 2007) ºi informaþii culese din teren cu ocazia
identificãrii ºi descrierii unor astfel de habitate, în vara anului 2006 (în cadrul
proiectului LIFE05 NAT/RO/000176).

Pãdurile de anin, denumite popular aniniºuri sau zãvoaie de anin, sunt localizate
de obicei în lungul apelor curgãtoare ºi fac parte din categoria aºa numitelor
pãduri intrazonale (i.e. care traverseazã diferite subzone fitoclimatice).
Ca ºi în cazul tinoavelor cu vegetaþie forestierã ºi arboretelor de stejari ter-
mofili, prezenþa, forma ºi evoluþia acestor pãduri este strict condiþionatã de
dinamica staþiunilor tipice (i.e. de luncã), începând din etajul montan ºi

vegetaþie forestierã dominatã de anin negru (Alnus glutinosa) în
amestec cu frasin comun (Fraxinus excelsior), localizatã în luncile de
deal ºi câmpie;

vegetaþie forestierã edificatã de anin alb (Alnus incana), prezentã în luncile
montane ºi submontane;

galerii de salcie albã (Salix alba), salcie plesnitoare (Salix fragilis) ºi
plop alb (Populus alba) din luncile submontane ºi joase.



pânã în zonele de câmpie. Lunca, cea mai tânãrã formã de relief, ia naºtere
ca rezultat a douã procese opuse: eroziunea produsã de cãtre apele curgã-
toare ºi respectiv depunerea aluviunilor (rezultat al eroziunii) transportate de
aceste ape. La munte, unde vãile sunt înguste ºi energia de relief mare,
eroziunea este puternicã ºi aluviunile depuse sunt grosiere (bolovãniº ºi
pietriº). Pe mãsurã ce scade altitudinea ºi terenul este mai puþin înclinat, în
zonele de deal ºi câmpie, vãile se deschid din ce în ce mai mult ºi luncile
râurilor devin mai largi ºi întinse. În aceste zone viteza de scurgere este
redusã ºi, ca atare, se depun aluviunile mai fine (în general nisip, luturi ºi
argile ºi mai rar pietriºuri). Lângã albia apelor se întâlnesc adesea zone mai
înalte (grinduri), apoi terenul coboarã lent pânã la contactul cu relieful
înconjurãtor. Adesea la contactul luncii cu relieful limitrof se formeazã o zonã
mai umedã, cu izvoare de coastã sau în care apa din revãrsãri persistã un
timp mai îndelungat. În luncile mari microrelieful este mai variat, albiile
secundare, grindurile ºi gropile amestecându-se haotic. Deºi aceste
denivelãri au o dezvoltare verticalã redusã, totuºi prezintã o importanþã
deosebitã în formarea ºi existenþa diferitelor biocenoze de luncã.

Speciile dominante din compoziþia aniniºurilor se schimbã odatã cu alti-
tudinea. În timp ce la munte specia edificatoare este aninul alb, ajungând
pânã la altitudini de 1000 – 1100 m (în mod excepþional 1300 m), la deal ºi
câmpie, între 200 – 700 m altitudine predominã aninul negru (în mod
excepþional 900 – 1000 m). Separarea între arealul celor douã specii de anini
nu este una tranºantã, existând suprafeþe întinse pe care acestea se
amestecã ºi chiar se hibrideazã. Aceastã suprapunere de areal se datoreazã
fie urcãrii aninului negru în zone mai înalte (la 1150 – 1200 m, în Carpaþii
Meridionali), fie datoritã coborârii aninului alb în luncile joase (Valea
Mureºului la Lipova, Valea Argeºului, Râul Târgului). Din punct de vedere al
ecologiei speciilor, diferenþa majorã între cele douã specii este reprezentatã
de rezistenþa la apã stagnantã: aninul negru (specie higrofitã – ultrahigrofitã)
se comportã foarte bine în astfel de condiþii, pe când aninul alb (mezohigrofit
– higrofit) preferã solurile bine drenate ºi aerisite (chiar dacã ºi în cazul
acestuia, umiditatea ridicatã este o cerinþã importantã). Suprafaþa acestor
pãduri la nivel naþional este de cca 8000 ha, din care zãvoaiele de anin alb
ocupã aproximativ jumãtate, fiind rãspândite în principal în lungul vãilor din
Carpaþii Meridionali ºi Orientali, celaltã jumãtate fiind ocupatã de aniniºurile
de anin negru, acestea având zona de maximã rãspândire în sudul þãrii
(Muntenia).

În ceea ce priveºte climatul, luncile ºi implicit habitatele de anini se disting
prin câteva particularitãþi: amplitudini termice diurne ºi anuale crescute
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(datoritã acumulãrilor de aer rece pe timp de noapte ºi iarnã ºi creºterii
temperaturilor din timpul zilei ºi de varã), umiditate crescutã (cauzatã de
evaporaþia de la suprafaþa liberã a apei) ºi miºcare redusã a maselor de aer
(datoritã adãpostului oferit de relieful din jur). Regimul hidrologic este
caracterizat de revãrsãrile periodice ale apelor, provocate fie de topirea
bruscã a zãpezilor fie de ploile torenþiale. Durata ºi intensitatea revãrsãrilor
sporeºte din zona montanã spre câmpie. Substratul pedologic este format
din material aluvionar având origini ºi compoziþii diverse ºi aflat în diferite
stadii de mãrunþire. De obicei aluviunile mai grosiere se depun la munte ºi
cele mai fine la câmpie. Soluri evoluate, zonale, se întâlnesc doar pe
grindurile foarte înalte, care nu se mai gãsesc decât excepþional sub influ-
enþa inundaþiilor. În asemenea situaþii apar soluri din clasele luvisoluri sau
cernisoluri. În situaþiile în care predominã procesele de aluvionare, spãlare
ºi acþiune permanentã a apei de suprafaþã sau freaticã, apar soluri crude de
tip aluviosol. Uneori apa freaticã aflatã la micã adâncime poate provoca
fenomene de gleizare, dar în general regimul hidric este echilibrat sau puþin
excedentar, pe parcursul sezonului de vegetaþie. Conþinutul relativ ridicat de
substanþe minerale este permanent reînnoit prin aluvionãri periodice.
Din cauza inundaþiilor perioada de vegetaþie este mai scurtã, decât în zonele
limitrofe, cel puþin pentru flora ierboasã. Majoritatea plantelor sunt heliofile,
intensitatea luminii, chiar sub masivul pãdurii, fiind ridicatã.

Referitor la fitocenoza aniniºurilor, aºa cum s-a menþionat mai sus, stratul
arborilor este dominat de cele douã specii de anini (alb ºi negru), cel mai
adesea separat însã ºi sub formã de amestec. Închiderea coronamentului
este variabilã, cuprinsã în general între 70 – 100% (mai scãzutã în arborete
îmbãtrânite sau afectate de diverse perturbãri). Diseminat pot sã aparã
specii ca: paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), molidul (Picea abies),
bradul (Abies alba), fagul (Fagus sylvatica), frasinii (Fraxinus excelsior,
F. angustifolia), ulmii (Ulmus minor, Ulmus laevis). În luncile din zona
deluroasã, se pot forma local ºi biocenoze dominate de sãlcii (Salix alba,
Salix fragilis) sau chiar de plopi (Populus alba, Populus nigra). Caracteristic
pentru anini este creºterea rapidã din tinereþe (pânã la vârsta de 30 ani) ºi
longevitatea destul de redusã (în jur de 100 – 120 ani, mai micã la aninul alb
decât la cel negru), datoritã mai ales naturii moi a lemnului ºi umiditãþii
staþionale ridicate, care favorizeazã dezvoltarea bolilor criptogamice.
Seminþele lor, perfect adaptate pentru ocuparea terenurilor noi formate prin
aluvionare, reprezintã un avantaj pentru perpetuarea ecosistemului dar, în
acelaºi timp reprezintã ºi un dezavantaj mai ales în arboretele bãtrâne, care
nu se pot regenera, din cauza înierbãrii puternice, decât în urma unei noi alu-
vionãri. Un fapt demn de menþionat este simbioza cu actinomicetele, din
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nodozitãþile rãdãcinilor de anin, care fixeazã azotul atmosferic ºi contribuie
astfel la îmbogãþirea solului.

Stratul arbuºtilor este pe alocuri bine dezvoltat (mai ales în biotopurile cu
inundaþii scurte), fiind reprezentat de specii precum: socul negru (Sambucus
nigra), pãducelul (Crataegus monogyna), sângerul (Cornus sanguinea),
paþachina (Frangula alnus), cãlinul (Viburnum opulus), salba moale
(Euonymus europaeus), alunul (Corylus avellana) ºi lemnul câinesc
(Ligustrum vulgare). Datoritã temperamentului de luminã al speciilor edifica-
toare (i.e. coroane uºor penetrate de radiaþia solarã) chiar ºi în arborete cu
coronament închis stratul ierbos este în general abundent, devenind o
piedicã în calea regenerãrii din sãmânþã. Printre cele mai des întâlnite specii
menþionãm urmãtoarele: Impatiens noli-tangere, Telekia speciosa, Angelica
sylvestris, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Mentha longifolia,
Petasites hybridus, Petasites albus, Stellaria nemorum, Myosotis palustris,
Agrostis stolonifera, Geranium phaeum, Caltha palustris, Aegopodium poda-
graria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus º.a.

În lanþul consumatorilor primari se întâlnesc insecte (care se hrãnesc cu:
frunze – Agelastica alni, Melasoma aenea; ierburi – Acrida hungarica; nectar
– Apis mellifica; polen; lemn – Cryptorinchus lapathi; scoarþã; sevã – Aphis
atriplici; rãdãcini; fructe; flori ºi seminþe; sau produc gale), gasteropode,
pãsãri (cinteza – Fringilla coelebs, sticletele – Carduelis carduelis, coþofana
– Pica pica, cioara de semãnãturã – Corvus frugilegus) ºi mamifere mici
(ºobolanul de apã – Arvicola terrestris, ºoarecele de pãdure – Apodemus sil-
vaticus, iepurele – Lepus europaeus). Consumatori de ordinele II ºi III pot fi
insecte prãdãtoare (asilide, carabide, viespi), insecte parazite (bombiliide),
broaºte, reptile (ºerpi, ºopârle), pãsãri (piþigoi, ciocãnitori, ciocârlia moþatã –
Galerida cristata, ºoricarul comun – Buteo buteo, vinderelul roºu – Falco
tinunculus, huhurezul mare – Strix uralensis) ºi mamifere (chiþcani –
Crocidura suaneolens, cârtiþa – Talpa europaea, vulpea – Canis vulpes).
Descompunãtorii de necromasã sunt: colembole, acarieni, enchitreide, lum-
bricide, nematode, aranee, miriapode, coleoptere, ciuperci ºi bacterii.

Din punct de vedere economic, aceste habitate nu reprezintã o sursã impor-
tantã de venit, lemnul furnizat de aniniºuri nefiind de cea mai bunã calitate,
cu toate cã poate avea multiple utilizãri (furnir, celulozã, obiecte de uz cas-
nic, combustibil etc.). În schimb, din punct de vedere ecologic-protectiv,
aceste pãduri îndeplinesc un rol deosebit de important în formarea ºi perpe-
tuarea mediului de luncã, fixând aluviunile, micºorând viteza apelor, apãrând
malurile de eroziune. Putem astfel concluziona cã aniniºurile trebuie



gospodãrite raþional, pentru menþinerea ºi chiar îmbunãtãþirea funcþiei pro-
tective pe care o îndeplinesc.

4.2.2.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

Chiar dacã aniniºurile sunt deosebit de importante atât din punct de vedere
al asigurãrii stabilitãþii zonelor de luncã cât ºi al biodiversitãþii ridicate,
gospodãrirea acestora a lãsat de dorit în numeroase cazuri. Astfel, datoritã
lemnului fãrã valoare economicã deosebitã, deseori arboretele naturale au
fost substituite cu specii (inclusiv alohtone) considerate mai productive.
Datoritã capacitãþii lor ridicate de lãstãrire ºi drajonare, regenerarea din
sãmânþã a fost frecvent neglijatã, iar executarea de lucrãri în aceste arborete
s-a fãcut fãrã o prea mare grijã în a proteja arborii remanenþi. Având în
vedere forma lor alungitã ºi mai ales dispunerea lor în lungul vãilor (ºi în
consecinþã în apropierea cãilor de comunicaþie), de multe ori aceste habitate
au fost parcurse de drumuri de scos-apropiat material lemnos sau drumuri de
acces la cursurile de apã sau la locurile de extragere a materialelor
aluvionare (nisipuri, pietriºuri, bolovani) din lunci. În special în zonele de
câmpie ºi deal, aniniºurile se învecineazã cu terenuri agricole ºi localitãþi,
fiind supuse unei permanente presiuni antropice. Efectele negative asupra
acestor ecosisteme de luncã au avut (ºi au) intensitate ºi mai mare în cazul
vegetaþiei forestiere situate în afara fondului forestier (i.e. care nu fac
obiectul unui amenajament silvic). Chiar dacã starea actualã a multor habi-
tate lasã de dorit, în cazul aplicãrii unor mãsuri de gospodãrire adecvate,
robusteþea specificã aninilor constituie o garanþie pentru dezvoltarea unor
arborete valoroase cu eforturi minime.

În ceea ce priveºte ameninþãrile potenþiale asupra acestor habitate, o
descriere mai amãnunþitã a acestora este prezentatã în lucrarea „Habitate
forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05
NAT/RO/000176 – Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007). Dintre
acestea, cele de origine antropicã reprezintã cea mai importantã categorie,
meritând a fi amintite în principal urmãtoarele:
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extragerile de masã lemnoasã efectuate necorespunzãtor;

împãdurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat;

regenerarea repetatã din lãstari a arborilor;

tãierile în delict;

folosirea ºi întreþinerea drumurilor limitrofe ºi a celor care trec prin aniniºuri;



Factorii abiotici mai periculoºi sunt viiturile ºi forma disproporþionatã
(i.e. alungitã ºi franjuratã) a acestor pãduri. Dintre factorii biotici cu potenþial
negativ, înþelenirea puternicã a solului are o influenþã importantã,
împiedicând regenerarea generativã (i.e. din sãmânþã) a aninilor.

4.2.2.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Datoritã condiþiilor tipice de luncã, pãdurile cu anini au o evoluþie dinamicã.
Cu toate acestea, datoritã adaptabilitãþii ridicate a speciilor edificatoare la
astfel de staþiuni, aceste ecosisteme au o capacitate ridicatã de a se
reface/reinstala în urma perturbãrilor de origine antropicã sau mediogenã (cu
excepþia cazurilor în care condiþiile staþionale s-au modificat într-atât încât nu
mai corespund cerinþelor speciilor). Aºadar, în principiu gospodãrirea
acestor pãduri nu este dificilã, însã având în vedere funcþiile importante de
protecþie pe care le îndeplinesc, trebuie abordatã cu toatã seriozitatea.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Potrivit clasificãrii funcþionale a pãdurilor din România (Anexa 3), în majori-
tatea cazurilor, pãdurile de anini din lunci pot fi încadrate în Grupa 1 –
Vegetaþie forestierã cu funcþii speciale de protecþie, în una din urmã-
toarele categorii funcþionale prioritare8:
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amplasarea unor lucrãri hidrotehnice (de captare sau acumulare a apelor);

pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin habitat;

depozitarea reziduurilor menajere ºi industriale.

1.1.d Pãduri din luncile râurilor neîndiguite (tip funcþional IV: în care pe
lângã codru grãdinãrit ºi cvasigrãdinãrit se admit ºi alte tratamente cu
impunerea unor restricþii speciale de aplicare);

1.1.e Pãduri de protecþie a malurilor cursurilor de apã (tip funcþional III: în care nu
se admit decât tratamente intensive – codru grãdinãrit ºi cvasigrãdinãrit);

1.2.i Pãduri situate pe terenuri înmlãºtinate (tip funcþional II: în care sunt
permise numai lucrãri speciale de conservare).

8 Când arboretele îndeplinesc o funcþie de protecþie mai intensivã (e.g. arborete din rezervaþii), categoria
funcþionalã prioritarã este alta decât 1.1.d, 1.1.e .i 1.2.i.



Având în vedere forma (alungitã ºi franjuratã) pe care o au aceste pãduri
poziþionate de-a lungul cursurilor de apã, efectele ecosistemelor limitrofe
asupra lor dar ºi ale factorilor externi (antropici, biotici ºi abiotici) sunt accen-
tuate. Ca urmare, gospodãrirea durabilã a acestor habitate este mai dificilã
decât în cazul altor pãduri care, în general, realizeazã trupuri compacte, cu
un raport echilibrat între lungime ºi lãþime (i.e. cu un efect de margine –
„edge effect” – mai redus asupra ecosistemului).

În funcþie de categoriile funcþionale menþionate anterior, referitor la mãsurile
de gospodãrire, se individualizeazã douã situaþii:

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producþie
În ceea ce priveºte lucrãrile de îngrijire, prin toate operaþiunile culturale se
vor promova speciile edificatoare de habitat. Pentru pãdurile care fac parte
din acest habitat se propun urmãtoarele:

Lucrãri de ajutorare a regenerãrii ºi îngrijire a seminþiºurilor:
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Când se urmãreºte instalarea noului arboret prin însãmânþare naturalã,
pentru crearea unor condiþii bune de regenerare, în cazul în care pãtura
erbacee este foarte bine dezvoltatã, solul va fi mobilizat pe cel puþin 30
– 40 % din suprafaþa ce se urmãreºte a fi însãmânþatã, cu atenþie însã
pentru protejarea speciilor rare. În astfel de cazuri, tãierea de regenerare
trebuie executatã în iarna anilor cu fructificaþie abundentã a aninilor;

În cazul în care se urmãreºte instalarea artificialã a regenerãrii (plantaþii
sau semãnãturi directe), materialul seminologic va fi de provenienþã
localã sau din ecotipuri similare. Pe lângã speciile arborescente edifica-
toare, în microstaþiuni favorabile, vor fi promovate ºi esenþele lemnoase
valoroase din flora localã (frasini, paltin etc.), în proporþie apropiatã de
cea a tipului natural fundamental de pãdure, crescând astfel biodiversi-
tatea, valoarea ecologicã ºi economicã a arboretului. Speciile respective
vor fi conduse pânã la vârste mai mari decât cele la care sunt exploataþi
aninii (în vederea valorificãrii superioare a materialului lemnos);

Dacã subarboretul ºi/sau speciile secundare sunt abundente ºi nu au
fost extrase la timp, acestea trebuie înlãturate imediat dupã instalarea
seminþiºului de anini (la sfârºitul iernii, dupã trecerea perioadei cu
geruri puternice, astfel încât sã nu fie vãtãmat seminþiºul crescut la
umbrã ºi incomplet lignificat). Tãierea se recomandã a fi executatã de
sub colet;



Degajãri ºi depresaje:
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Seminþiºul speciilor principale vãtãmat cu ocazia lucrãrilor de exploatare
se va recepa;

Pentru protejarea seminþiºurilor, de concurenþa speciilor ierboase ºi
arbustive, se vor executa descopleºiri. Se recomandã ca în primii 2 ani
de la instalare (pânã la atingerea unei înãlþimi de 50 – 60 cm), în funcþie
de condiþiile caracteristice fiecãrui arboret, sã se efectueze câte douã
descopleºiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaþie (luna mai) ºi
alta spre sfârºitul acestuia (luna septembrie);

Tot în acest stadiu, întrucât regenerarea vegetativã (lãstari ºi drajoni)
este foarte abundentã în mod natural ºi în general de nelipsit în compoziþia
noului arboret (completând regenerarea din sãmânþã ºi chiar pe cea
provenitã din plantaþii), se vor extrage ºi lãstarii ºi drajonii care ameninþã
dezvoltarea exemplarelor din sãmânþã.

Depresaje se vor executa dacã existã regenerãri de anini excesiv de dese;

Se recomandã deschiderea unor coridoare de acces amplasate
schematic (perpendiculare pe firul apei);

Lucrãrile vor promova fenotipurile valoroase ºi exemplarele regenerate
din sãmânþã în detrimentul celor din lãstari ºi drajoni;

Lucrãrile vor urmãri proporþionarea amestecului, prin protejarea aninilor
(îndeosebi împotriva arborilor din genurile Salix, Populus etc.), dar fãrã
a se neglija nici speciile principale de amestec valoroase;

Speciile secundare nu vor fi extrase în totalitate, pentru a asigura hranã
suficientã ºi diversificatã faunei din ecosisteme;

Lucrãrile se vor executa de obicei în perioada august – septembrie
(eventual mai – iunie în arboretele în care existã riscul de a se produce
rupturi ºi doborâturi de zãpadã), se vor concentra în jurul speciilor edifi-
catoare de habitat ºi se vor realiza prin retezarea de jos sau frângerea
vârfului speciilor nedorite (astfel încât acestea sã rãmânã la o înãlþime
cu 40 – 50% mai redusã decât cea a aninilor);

Periodicitatea degajãrilor va fi adaptatã caracteristicilor fiecãrui arboret,
dar de regulã nu va depãºi 2 – 3 ani.



Curãþiri:

Rãrituri:
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Lucrãrile se vor concentra în jurul speciilor edificatoare de habitat ºi vor
urmãri eliminarea fenotipurilor inferioare, a lãstarilor ºi drajonilor, a
speciilor care împiedicã dezvoltarea aninilor. În acelaºi timp se va
urmãri proporþionarea optimã a amestecului ºi dezvoltarea rezistenþei
individuale a arborilor la acþiunea zãpezii;

Se recomandã ca în urma aplicãrii lucrãrilor solul sã nu rãmânã
descoperit (consistenþa arboretului sã nu se reducã sub 0.75);

Se va evita executarea curãþirilor imediat dupã intrarea în vegetaþie
(pentru a nu se rãni lujerii tineri), sau la sfârºitul sezonului de vegetaþie
(pentru a nu se predispune lujerii incomplet lignificaþi îngheþurilor
timpurii ºi /sau a nu predispune arboretele la rupturi de zãpadã);

Periodicitatea lucrãrilor va fi corelatã cu particularitãþile fiecãrui arboret,
de obicei va fi de 2 – 3 ani în arboretele de productivitate mijlocie/superioarã
ºi chiar de 4 ani în cele de productivitate inferioarã.

Lucrãrile vor avea caracter selectiv ºi se vor executa doar în porþiunile
de arboret bine încheiate. Se va urmãri:

Pentru eficientizarea lucrãrilor, acestea se pot limita doar la promovarea unui
anumit numãr de arbori din speciile principale, rãspândiþi pe cât posibil
uniform pe suprafaþa întregului arboret. Astfel, în funcþie de numãrul de
exemplare care se doresc a fi obþinute pe hectar la vârsta exploatabilitãþii ºi
de stadiul de dezvoltare în care se aflã arboretul în momentul aplicãrii
lucrãrii, arborii de viitor pot fi însemnaþi (cel puþin în arboretele de
productivitate superioarã ºi mijlocie) ºi lucrãrile se pot aplica doar în jurul lor;

Intensitatea va fi adaptatã particularitãþilor ecologice ale speciilor dar ºi
însuºirilor pe care trebuie sã îndeplineascã lemnul produs. Astfel dacã
se urmãreºte obþinerea de diametre mari, se va urmãri crearea de spaþiu
suficient pentru dezvoltarea unor coroane armonios proporþionate.
Indiferent de scopul urmãrit, consistenþa nu se va reduce sub 0.75;

promovarea fenotipurilor valoroase din speciile edificatoare de
habitat (în primul rând sub raport biologic, dar ºi economic);

proporþionarea optimã a compoziþiei ºi dezvoltarea rezistenþei indi-
viduale a arborilor la zãpadã;

promovarea speciilor principale de amestec valoroase.



În ultima pãtrime a ciclului de viaþã al arboretelor (Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5), pânã la începutul tãierilor de pro-
duse principale, se vor aplica numai tãieri de igienã, cu recomandarea de a
menþine arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), pentru conservarea biodiver-
sitãþii (pânã la 5 exemplare la hectar).

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, chiar dacã regimul crân-
gului presupune cheltuieli mai reduse privind regenerarea arboretelor
(datoritã capacitãþii ridicate de lãstãrire ºi de drajonare), pentru conservarea
biodiversitãþii, menþinerea capacitãþii adaptive ºi vitalitãþii populaþiilor de
arbori, considerãm cã regimul codrului (i.e. conducerea la vârste mai mari,
promovarea regenerãrii din sãmânþã) este cel mai indicat pentru aniniºuri.
Din acelaºi considerent (i.e. biodiversitate), poate fi avutã în vedere ºi
exceptarea de la tãierea de regenerare a câtorva exemplare mature care vor
fi pãstrate în compoziþia noului arboret (5 – 10 arbori/ha). Dacã este posibil,
este de dorit ca în cuprinsul habitatului sã se creeze ºi sã se menþinã un
mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în permanenþã, cel puþin unul
sã fie matur).

În ceea ce priveºte tãierile de regenerare, pentru pãdurile care fac parte din
acest habitat, se propun urmãtoarele:
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Periodicitatea lucrãrilor va fi adaptatã caracteristicilor structurale ale
fiecãrui arboret, de la 5 ani la arboretele tinere ºi de productivitate
mijlocie/superioarã pânã la 7 ani în cele mature ºi de productivitate
inferioarã;

În principiu, lucrãrile se pot executa în tot cursul anului (pentru a evita
pericolul producerii de rupturi de zãpadã, lucrãrile nu se vor efectua
toamna înainte de cãderea frunzelor).

În arboretele ajunse la vârsta exploatabilitãþii tehnice, recomandãm apli-
carea tratamentului tãierilor rase în benzi (eventual în ochiuri cu
suprafaþa de 0.2 – 0.3 ha) ºi cu regenerare naturalã. Benzile vor avea
lãþimea de maxim 2 înãlþimi de arbore ºi vor fi orientate perpendicular pe
cursul apei. Se va evita deschiderea concomitentã a douã benzi în pre-
lungire, de o parte ºi de alta a vãii;

Pentru evitarea reducerii variabilitãþii genetice, în cazul arboretelor izo-
late reproductiv în momentul aplicãrii tãierilor de regenerare (situate,
faþã de alte arborete mature, la o distanþã mai mare decât cea maximã
de rãspândire a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu polenizare



În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta urmã-
toarele reguli:
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anemofilã), este de dorit ca în perioada de regenerare sã se menþinã,
atât timp cât se urmãreºte însãmânþarea naturalã, cel puþin 50 anini la
hectar9;

Parchetele vor fi dispersate în funcþie de starea arboretelor, respectiv de
urgenþa de regenerare, avându-se în vedere necesitatea realizãrii þelurilor de
protecþie ºi a celor economice. Aºa cum s-a subliniat anterior, se recomandã
ca amplasarea parchetelor sã fie facutã cu prudenþã, pentru a se evita
înmlãºtinarea terenului ºi eroziunea malurilor. Aºadar, alãturarea unor noi
benzi sau ochiuri se va realiza doar dupã ce suprafeþele tãiate anterior sunt
regenerate (i.e. s-a închis starea de masiv);

În funcþie de suprafaþa, starea ºi respectiv urgenþa de regenerare a
arboretelor, perioada de regenerare a acestora va fi de 10 – 20 ani.
Pentru a nu descoperi suprafeþe importante de teren care ar putea con-
duce la diminuarea efectului eco-protectiv al pãdurii, se pot adopta ºi
perioade de regenerare mai mari de 20 ani;

Pentru protecþia malurilor dar ºi pentru conservarea biodiversitãþii, se
propune menþinerea în lungul cursurilor de apã a unei fâºii de protecþie
(i.e. porþiune din arboret) de 5 – 10 m lãþime (în funcþie de lãþimea habi-
tatului – mai micã pe vãile montane ºi mai mare la câmpie). Aceasta nu
va fi regeneratã prin tãieri rase ci prin lucrãri cu caracter de conservare,
extrãgându-se buchete de arbori (i.e. în jur de 5 exemplare) la fiecare
intervenþie.

9 În sensul O.U.G. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere de
reproducere, Anexa III punctele 5 ºi 6.

Exploatarea materialului lemnos se va face prin metoda „sortimente defini-
tive ºi multipli de sortimente” (i.e. materialul lemnos va fi curãþat de crãci ºi
secþionat la cioatã în piese cu lungimea sub 12 m – Horodnic 2006);

La doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se va evita
rãnirea arborilor remanenþi ºi distrugerea porþiunilor cu seminþiº deja instalat;

Materialul lemnos va fi scos, de preferinþã, fãrã a se utiliza tractoare sau
alte utilaje grele care pot afecta grav solul;



Alte recomandãri:

2. Arborete în care nu se reglementeazã procesul de producþie, incluse
în tipul II funcþional
Aceste arborete urmeazã a fi gospodãrite în regim de conservare. În astfel
de arborete nu este posibilã (sau uneori dacã este posibilã, nu este permisã)
recoltarea de produse principale prin tãierile de regenerare clasice.
Ca urmare, gospodãrirea lor se va face prin lucrãri speciale de conservare.
Acestea urmãresc asigurarea continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arboretelor
într-o stare corespunzãtoare îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite. Aceste
lucrãri se împart în trei categorii:
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Este indicat ca recoltarea masei lemnoase sã se facã iarna pe zãpadã,
pentru a nu se vãtãma seminþiºul existent, solul ºi anumite specii perene
din pãtura ierboasã importante din punct de vedere conservativ;

Se vor evita extragerile de masã lemnoasã în perioadele în care umidi-
tatea solului este excesiv de mare;

Parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare;

Reþeaua de drumuri de colectare trebuie sã fie optim dimensionatã
(i.e. eficienþã maximã cu prejudicii minime).

Pentru menþinerea echilibrului hidrologic, îndeosebi în zona montanã ºi
premontanã, ar fi de dorit ca pãdurile din întregul bazin hidrografic sã fie
amenajate ºi gospodãrite unitar;

Dacã existã zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi
gospodãrite conform cerinþelor de conservare ale acestora.

Tãieri de conservare
Se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de regenerare) ºi au
în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese însãºi din denumirea lor,
aceste tãieri au ca scop principal conservarea arboretului (i.e. asigurarea continuitãþii
lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) ºi nu extracþia de material lemnos (Giurgiu
1988). În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:

de regulã, ele vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de
protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale ºi promovarea
nucleelor de seminþiº deja instalat;



B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:
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intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 10% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. uscãri
anormale, doborâturi ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã
etc.). În deceniile ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului,
dinamica regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite;

tãierile se vor aplica în ochiuri cu diametru de pânã la o înãlþime de
arbore, de pe care arboretul bãtrân poate fi înlãturat integral;

ele vor fi dispersate potrivit stãrii arboretelor.

Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementeazã producþia, se vor
executa lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare. Intensitatea ºi
periodicitatea acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcþia de protecþie
prioritarã atribuitã. În general, intensitatea va fi mai micã iar periodicitatea
mai mare decât în arboretele cu funcþii de producþie ºi protecþie (Giurgiu
1988).

Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de
conservare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la
lucrãri de împãdurire (prin semãnãturi directe sau plantaþii, pe
muºuroaie/biloane de pãmânt când terenul este înmlãºtinat) a terenurilor
goale, de completare a regenerãrii naturale din nucleele existente, de
ajutorare a regenerãrii naturale, de îngrijire a seminþiºurilor instalate etc.
(Giurgiu 1988). Modul de aplicare a lucrãrilor va fi în general asemãnãtor cu
cel recomandat pentru pãdurile în care se reglementeazã procesul de
producþie (punctul 1), însã adaptat, în fiecare caz în parte, exigenþelor
funcþiilor de protecþie. În cazul în care înmlãºtinarea terenului este foarte
puternicã se poate recurge ºi la regenerarea din drajoni ºi lãstari (pentru
promovarea regenerãrii din lãstari tãierile se vor executa iarna).

Drumurile existente se pãstreazã în mãsura în care nu afecteazã grav
regimul hidrologic al habitatului. Lucrãrile de întreþinere, reparaþie,
modernizare, reabilitare se vor face cu maximã precauþie pentru a nu
deteriora habitatul în zona limitrofã drumului. Se va evita pe cât posibil



71

Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de sancþiuni
pentru nerespectarea acestor prevederi.

MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

În cazul în care, fie din cauze antropice, fie din cauze naturale (coborârea nivelu-
lui apei freatice, distrugerea habitatului datoritã viiturilor, doborâturilor de vânt ºi
zãpadã, atacuri de insecte etc.) structura habitatelor de anin este deterioratã, sunt
necesare mãsuri pentru refacerea stãrii de conservare favorabilã.

A. Intervenþii silviculturale

construirea de noi drumuri prin habitat (se acceptã doar când nu existã
altã variantã ºi când drumul respectiv are o importanþã vitalã pentru
proprietar sau comunitatea localã);

Exploatarea nisipului ºi a altor materiale din albia râurilor va fi strict
reglementatã ºi se va permite doar în mãsura în care nu afecteazã habi-
tatul de anin;

În habitat, se va interzice pãºunatul în porþiunile de pãdure, în special în
zonele cu regenerare sau unde se urmãreºte instalarea regenerãrii
naturale. În zonele din pãºunile cu arbori aceastã activitate va fi strict
reglementatã pentru a evita distrugerea florei ºi faunei, compactarea
solului ºi declanºarea unor fenomene de eroziune. ªi în astfel de cazuri,
dacã existã porþiuni cu regenerare sau unde se urmãreºte instalarea
regenerãrii naturale, pãºunatul va fi interzis;

Aprinderea focului va fi permisã doar în zone special amenajate din afara
habitatului. Având în vedere pericolul extinderii în fond forestier a unor
incendii produse în terenurile limitrofe, arderea resturilor vegetale de pe
terenurile agricole învecinate se va face doar cu acceptul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului ºi cu informarea în prealabil a serviciilor
publice comunitare pentru situaþii de urgenþã (conform prevederilor art. 94,
litera n, din O.U.G. 195/2005 privind protecþia mediului);

Se va interzice abandonarea în habitat a deºeurilor de orice naturã.

Dacã existã arborete în care regenerarea naturalã se produce foarte
greu, se vor executa lucrãri de ajutorare. În arboretele afectate de
calamitãþi se vor executa plantaþii (sau semãnãturi directe), fãrã a se



B. Alte intervenþii

În cazul modificãrii regimului hidrologic ºi implicit a condiþiilor necesare
pentru existenþa speciilor lemnoase caracteristice habitatului, trebuie luate
mãsuri adecvate. Trebuie monitorizatã starea ecosistemului pentru a nu se
crea dezechilibre pe termen lung. Astfel, în cazul înmlãºtinãrii excesive se
vor executa drenuri. Acestea vor avea un caracter temporar, în cazurile în
care arboretul tânãr dobândeºte în timp capacitatea de a realiza un drenaj
biologic eficient, sau permanent, când arboretul în sine nu face faþã noilor
condiþii hidrologice (i.e. exces hidric). Pe de altã parte, în cazul în care
regimul hidric devine deficitar, în special datoritã unor construcþii
hidrotehnice (baraje, captãri), este necesarã asigurarea unui debit de
servitute suficient pentru menþinerea aniniºurilor ºi chiar inundarea tempo-
rarã a acestora (pentru a asigura condiþii necesare regenerãrii naturale prin
aluvionare/denudare).
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ignora potenþialul deregenerare naturalã, dacã mai existã. Regenerarea
artificialã este necesarã în special în arboretele care nu au ajuns încã la
maturitate (i.e. nu produc încã sãmânþã). Se va utiliza doar material
seminologic de provenienþã localã sau, dacã nu este posibil, din
ecotipuri identice;

Dacã în luncã existã specii alohtone sau de provenienþã necorespunzã-
toare, acestea se vor extrage prin lucrãri silvice. Se va avea în vedere
înlocuirea acestora cu provenienþe locale din speciile edificatoare sau,
dacã nu existã material de reproducere din acestea, cu ecotipuri
asemãnãtoare. În mod asemãnãtor se va proceda ºi în cazul arboretelor
derivate. Gospodãrirea trebuie sã urmãreascã menþinerea/refacerea
tipului natural fundamental de pãdure.



Foto: B. Candrea - Pãdurea Zãval - jud. Dolj



4.2.3. Pãduri de luncã mixte cu Quercus robur, Ulmus minor,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia,
din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) - 91F0

4.2.3.1. Cadrul natural

Conform manualului de interpretare european (Comisia Europeanã 2003),
acest habitat este reprezentat de pãduri de foioase din luncile râurilor, care
pot fi uneori inundate în urma creºterii nivelului apelor (cazul pãdurilor din
zonele mai înalte – albia majorã), sau prezintã exces hidric datoritã fluctu-
aþiei nivelului apei freatice (cazul pãdurilor din zonele joase). Aceste pãduri
sunt instalate pe depozite aluviale relativ recente. Între inundaþii solurile pot
fi bine drenate sau pot sã rãmânã umede. În funcþie de fluctuaþiile regimului
hidrologic speciile lemnoase care dominã sunt din genurile Fraxinus, Ulmus
sau Quercus. Subarboretul este în general bine dezvoltat.

În România acest habitat a fost echivalat cu „R4404 – Pãduri danubian-
panonice mixte cu stejar pedunculat (Quercus robur), frasini (Fraxinus sp.) ºi
ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca gigantea” (Doniþã et al. 2005 a). În Anexa 2 sunt
prezentate tipurile de pãdure aferente acestui habitat conform corespon-
denþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b). Pentru descrierea acestui habitat
în þara noastrã s-au folosit date extrase din lucrãri de specialitate (Doniþã et
al. 2005 a, Paºcovschi 1967, Paºcovschi et Leandru 1958) ºi informaþii
culese din teren cu ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de habitate, în
vara anului 2006 (în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176).

Pãdurile mixte cu stejar, frasini ºi ulmi sunt întâlnite în luncile râurilor mari
care coboarã din Carpaþi (Prut, Siret, Olt, Jiu, Mureº, Timiº, Someº, Criºuri)
ºi ocupã aproximativ 40000 de hectare din care: 24000 hectare în sud ºi câte
8000 hectare în estul ºi vestul þãrii. Sunt întâlnite pe staþiuni de terasã planã,
formate din aluviuni diverse ºi cu soluri (de tip preluvosol sau aluviosol)
profunde, gleizate în adâncime, eubazice, umede ºi eutrofice. Altitudinea
este joasã (între 15 – 150 m), valorile medii anuale pentru temperaturã sunt
în jur de 9.5 – 11.0oC, iar pentru precipitaþii de 500 – 700 mm.

Astfel de condiþii favorabile acestor ecosisteme se formeazã odatã cu
înãlþarea terenului din lunci datoritã aluvionãrii ºi adâncirii albiei râurilor
(fenomene care produc modificãri ale condiþiilor tipice de luncã, în special a
regimului hidrologic excesiv). Aceste schimbãri declanºeazã succesiuni de la
zãvoaiele de luncã tipice cãtre ºleaurile cu stejar pedunculat, frasini ºi ulmi.
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Existenþa acestora este totuºi condiþionatã de inundarea lor temporarã, cu
ocazia creºterii debitelor apelor curgãtoare de-a lungul cãrora sunt situate
sau prin ridicarea nivelului apei freatice în perioadele umede ale anului.
În timp, pãdurile mixte de stejari, frasini ºi ulmi evolueazã spre amestecuri
de stejari cu alte specii (mai puþin pretenþioase faþã de umiditatea din sol)
sau chiar spre stejãrete. În cazuri excepþionale, când regimul hidrologic
devine excesiv din nou, aceste pãduri pot redeveni zãvoaie de luncã.

Stratul arborilor are acoperire de 80 – 100% ºi înãlþimi de 25 – 35 m, la
vârsta de 100 de ani. Etajul superior este reprezentat în principal de stejar
pedunculat (Quercus robur), specii de frasini (Fraxinus angustifolia, F. excelsior,
iar în sudul þãrii ºi F. pallisiae) ºi ulmi (Ulmus laevis, U. minor). În locurile mai
înalte pot apãrea tei (în special Tilia tomentosa), chiar ºi carpen (Carpinus
betulus). Plopii (Populus alba, Populus nigra) ºi sãlciile (Salix alba, S. fragilis)
apar mai rar, însã pot domina porþiunile unde apa de inundaþii stagneazã
perioade mai îndelungate. În etajul inferior apar: jugastrul (Acer campestre),
mãrul pãdureþ (Malus sylvestris), pãrul pãdureþ (Pyrus pyraster) ºi mai rar
arþarul tãtãrãsc (Acer tataricum).

Stratul arbuºtilor, de regulã bine dezvoltat, este compus din corn (Cornus
mas), soc (Sambucus nigra), cruºin (Frangula alnus), alun (Corylus
avellana), pãducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), lemn
câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea) º.a. În stratul
ierburilor ºi subarbuºtilor se regãsesc specii ca: Rubus caesius, Galium
aparine, Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa,
Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Eupatorium cannabinum, Festuca
gigantea, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Geum
urbanum, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nummularia, Physalis alkekengi,
Polygonatum latifolium, Salvia glutinosa, Solanum dulcamara, Viola odorata,
V. reichenbachiana º.a.

4.2.3.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

În prezent, rãspândirea pãdurilor mixte cu stejar, frasini ºi ulmi în România a
devenit destul de restrânsã, atât datoritã schimbãrii folosinþei unor terenuri
(i.e. de la pãduri la terenuri cu destinaþie agricolã), cât ºi modificãrii pe
alocuri a condiþiilor staþionale tipice, prin regularizarea albiilor ºi îndiguirea
râurilor. Fluctuaþiile regimului hidrologic au determinat succesiuni spre alte
tipuri de ecosisteme forestiere. De asemenea, în anumite cazuri, prin
intervenþiile silviculturale aplicate, compoziþia acestor pãduri a fost modifi-
catã substanþial, fie prin introducerea altor specii decât cele edificatoare de
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habitat, fie prin gospodãrirea defectuoasã a amestecurilor (în special la
regenerarea acestora). Astfel, datoritã periodicitãþii mari a fructificaþiei cât ºi
nevoilor speciale de dezvoltare a seminþiºurilor, stejarii insuficient ajutaþi au
fost dominaþi ºi chiar eliminaþi de cãtre celelalte specii de arbori (în special
frasini, plopi ºi uneori ulmi) precum ºi de subarboret.

În ceea ce priveºte ameninþãrile potenþiale asupra acestor ecosisteme, o
descriere mai amãnunþitã a acestora este prezentatã în lucrarea „Habitate
forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05
NAT/RO/000176 – Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007). Având în
vedere localizarea acestor habitate pe terenuri plane (i.e. uºor accesibile) ºi
în zone de regulã puternic antropizate (i.e. în apropierea localitãþilor ºi în
vecinãtatea terenurilor agricole), la fel ca ºi în cazul pãdurilor aluviale de
anini, ameninþãrile potenþiale de origine antropicã sunt cele mai frecvente.
Din aceastã categorie, cele legate de legislaþie ºi administrare se considerã
a avea doar un efect temporar. Pe lângã acestea pot avea efecte importante
urmãtoarele:

Factorul abiotic cel mai periculos este reprezentat de coborârea nivelului
apei freatice (din cauze antropice sau naturale). Aºa cum s-a precizat deja,
schimbarea regimului hidrologic determinã declanºarea succesiunii cãtre
ecosisteme edificate de specii mai puþin pretenþioase faþã de umiditatea
solului. Dintre factorii biotici cu potenþial negativ, competiþia interspecificã
are o influenþã importantã, putând duce (în lipsa unor mãsuri de gospodãrire
adecvate) la eliminarea stejarilor de cãtre celelalte specii participante în
amestec. În special frasinii sunt mult mai competitivi în ceea ce priveºte
frecvenþa fructificaþiei, instalarea ºi dezvoltarea ulterioarã a regenerãrii.

76

extragerile de masã lemnoasã efectuate necorespunzãtor (atât în ceea
ce priveºte tehnica de aplicare cât ºi extragerea selectivã a exem-
plarelor/speciilor valoroase din punct de vedere economic);

împãdurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat;

tãierile în delict;

îndiguirea ºi/sau regularizarea albiilor;

forarea unor puþuri pentru captarea apei ºi/sau drenare;

pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin habitat;

depozitarea reziduurilor menajere ºi industriale.



Vãtãmãrile provocate de entomofaunã ºi agenþii fitopatogeni, la stejari ºi în
special ulmi, pot fi importante. Efectul acestora combinat cu alþi factori pot
provoca uscãri anormale10 în astfel de arborete.

4.2.3.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Comparativ cu habitatele prezentate anterior, pãdurile de luncã mixte sunt
ecosisteme mai complexe (cel puþin din punct de vedere al compoziþiei
arboretelor) ºi ca atare managementul lor reclamã mai multã atenþie. Condiþiile de
luncã înaltã, mult mai puþin restrictive, favorizeazã existenþa mai multor specii
forestiere, proporþia de participare a acestora în compoziþia arboretelor fiind
determinatã de condiþiile microstaþionale. Problema principalã ce trebuie mereu
avutã în vedere în conducerea acestor ecosisteme este evitarea unor succesiuni
nedorite (în special în favoarea frasinilor ºi plopilor). Pe de altã parte,
gospodãrirea lor trebuie sã valorifice din plin fructificaþia stejarilor, având în
vedere periodicitatea mare a anilor în care aceasta este abundentã, precum ºi
necesitãþile speciale de dezvoltare a seminþiºurilor acestora.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Cu toate cã sunt localizate în zone de luncã, conform sistemului de clasifi-
care funcþionalã din România (Anexa 3), pãdurile de acest gen pot fi
încadrate atât în categoria celor care îndeplinesc funcþii speciale de protecþie
(Grupa 1 – Vegetaþie forestierã cu funcþii speciale de protecþie) cât ºi în
categoria celor cu rol preponderent de producþie (Grupa a 2-a – Vegetaþie
forestierã cu funcþii de producþie ºi protecþie). În funcþie de aceste douã
situaþii, din punct de vedere silvicultural, pentru pãdurile de luncã cu stejari,
ulmi ºi frasini, propunem urmãtoarele mãsuri de gospodãrire:

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producþie
În ceea ce priveºte lucrãrile de îngrijire, prin toate operaþiunile culturale se
vor promova speciile caracteristice tipului natural fundamental de pãdure (cu
un accent deosebit pe speciile de stejari).
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10 Uscarea anormalã reprezintã uscarea prematurã a arborilor pe picior, în principal datoritã condiþiilor
de stres climatic ºi poluare industrialã. Pe fondul debilitãrii arborilor, numeroºi alþi factori (insecte,
ciuperci, bacterii etc.) intervin ºi intensificã efectele acestui fenomen complex, ducând la uscarea
parþialã sau integralã a unor trupuri de pãdure (Ministerul Silviculturii 1988 b).



Pentru pãdurile care fac parte din acest habitat se propun:

Lucrãri de ajutorare a regenerãrii ºi îngrijire a seminþiºurilor:
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În cuprinsul arboretelor, speciile edificatoare vor fi promovate þinând seama
de cerinþele lor ecologice, în raport cu condiþiile microstaþionale existente;

Pentru crearea unor condiþii bune de regenerare, în cazul în care
pãtura erbacee este foarte bine dezvoltatã, solul va fi mobilizat pe
30 – 40 % din suprafaþa ce se urmãreºte a fi însãmânþatã (îndeosebi sub
arborii seminceri de stejar ºi în funcþie de mersul regenerãrii naturale a
acestora), cu atenþie însã pentru protejarea speciilor rare;

Dacã subarboretul ºi/sau speciile secundare sunt abundente ºi nu au
fost extrase la timp, acestea trebuie înlãturate imediat dupã instalarea
seminþiºului speciilor edificatoare (la sfârºitul iernii, dupã trecerea
perioadei cu geruri puternice, astfel încât sã nu fie vãtãmat seminþiºul
crescut la umbrã ºi incomplet lignificat). Tãierea se recomandã a fi
executatã de sub colet;

În cazul în care fructificaþiile sunt foarte rare sau seminþiºul de stejari nu se
instaleazã în ochiurile deschise prin tãieri de regenerare, se va recurge la
plantaþii (eventual la semãnãturi directe). Materialul seminologic va fi de
provenienþã localã sau din ecotipuri similare. Pe lângã stejari, atunci când
esenþele valoroase (frasini, ulmi, etc.) nu se regenereazã natural, acestea
pot fi introduse în proporþie apropiatã de cea a tipului natural fundamental de
pãdure. De asemenea, în microstaþiuni favorabile, pot fi introduse ºi alte
esenþe valoroase (cireº, arþar, etc.), crescând astfel biodiversitatea, valoarea
ecologicã ºi economicã a arboretului;

Seminþiºul speciilor principale vãtãmat cu ocazia lucrãrilor de exploatare
se va recepa;

Pentru protejarea seminþiºurilor de concurenþa speciilor ierboase ºi
arbustive, se vor executa descopleºiri. Se recomandã ca în primii 2 – 3 ani
de la instalare (pânã la atingerea unei înãlþimi de 50 – 60 cm), în funcþie de
condiþiile caracteristice fiecãrui arboret, sã se efectueze câte 2 descopleºiri
pe an, una la începutul sezonului de vegetaþie (luna mai) ºi alta spre
sfârºitul acestuia (luna septembrie);

Tot în acest stadiu se vor extrage ºi lãstarii ºi drajonii care ameninþã
dezvoltarea exemplarelor din sãmânþã.



Degajãri ºi depresaje:

Curãþiri:
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Depresaje se vor executa dacã existã regenerãri de stejar ºi frasini
excesiv de dese;

Lucrãrile vor promova fenotipurile valoroase ºi exemplarele regenerate
din sãmânþã în detrimentul celor din lãstari;

Lucrãrile vor urmãri proporþionarea amestecului, urmãrindu-se în special
protejarea stejarului pedunculat ºi/sau stejarului brumãriu, dar fãrã a se
neglija speciile principale de amestec valoroase;

Speciile secundare nu vor fi extrase în totalitate, fiind importante ca
sursã de hranã pentru faunã ºi uneori pentru obþinerea de material lem-
nos valorificabil;

Lucrãrile se vor executa de obicei în perioada august – septembrie
(eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale (în
special a stejarilor) ºi se vor realiza prin retezarea de jos sau prin frân-
gerea vârfului speciilor nedorite (astfel încât acestea sã rãmânã la o
înãlþime cu 40 – 50% mai redusã decât cea a speciilor de promovat);

Periodicitatea degajãrilor va fi adaptatã caracteristicilor fiecãrui arboret,
dar de regulã nu va depãºi 3 ani.

Lucrãrile se vor concentra în jurul speciilor principale, în special a
stejarului pedunculat ºi stejarului brumãriu. Selecþia va fi negativã ºi va
urmãri eliminarea fenotipurilor inferioare, a lãstarilor ºi a speciilor care
împiedicã dezvoltarea cvercineelor. În acelaºi timp se va urmãri
proporþionarea optimã a amestecului;

În ceea ce priveºte intensitatea intervenþiilor, se va avea în vedere cã la
stejari (pedunculat ºi brumãriu) o coroanã insuficient dezvoltatã
(datoritã desimii ridicate a arboretului) conduce la reducerea vigorii de
creºtere ºi la dezvoltarea crãcilor lacome, în timp ce o spaþiere
exageratã determinã un elagaj defectuos ºi formarea de trunchiuri
sinuoase (i.e. pondere mare de lemn de calitate inferioarã la
exploatabilitate);

Se recomandã ca, în urma aplicãrii lucrãrilor, solul sã nu rãmânã
descoperit (consistenþa arboretului sã nu se reducã sub 0.75);



Rãrituri:
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Se va evita executarea curãþirilor imediat dupã intrarea în vegetaþie (pentru
a nu se rãni lujerii tineri), sau la sfârºitul sezonului de vegetaþie (pentru a nu
se predispune lujerii incomplet lignificaþi îngheþurilor timpurii);

Periodicitatea lucrãrilor va fi corelatã cu particularitãþile fiecãrui arboret,
de obicei va fi de 3 – 4 ani în arboretele de productivitate mijlocie/supe-
rioarã ºi de 5 ani în cele de productivitate inferioarã.

Lucrãrile vor avea caracter selectiv ºi se vor executa doar în porþiunile
de arboret bine încheiate. Se va urmãri:

promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul
rând sub raport biologic, dar ºi economic);

proporþionarea optimã a compoziþiei (promovarea stejarului
pedunculat ºi stejarului brumãriu – ºi pe alocuri ºi a frasinilor – fiind
mereu obiectivul prioritar de realizat).

Pentru eficientizarea lucrãrilor, acestea se pot limita doar la promovarea
unui anumit numãr de arbori din speciile principale, rãspândiþi pe cât
posibil uniform pe suprafaþa întregului arboret. Astfel, în funcþie de
numãrul de exemplare care se doresc a fi obþinute pe hectar la vârsta
exploatabilitãþii ºi de stadiul de dezvoltare în care se aflã arboretul în
momentul aplicãrii lucrãrii, arborii de viitor pot fi însemnaþi (cel puþin în
arboretele de productivitate superioarã ºi mijlocie) ºi lucrãrile se pot
aplica doar în jurul lor;

Intensitatea va fi adaptatã particularitãþilor ecologice ale speciilor dar ºi
însuºirilor pe care trebuie sã le îndeplineascã lemnul produs. Astfel, în
cazul stejarului, când se urmãreºte obþinerea de diametre mari, se va
crea spaþiu suficient pentru dezvoltarea unor coroane armonios
proporþionate (cu prudenþã la începutul stadiului de pãriº pentru a nu se
forma crãci groase). La frasin spaþiul din jurul coroanelor este bine sã
fie mai restrâns. Intensitatea rãriturilor va fi mai mare dupã atingerea
stadiului de codriºor. Indiferent de scopul urmãrit, consistenþa nu se va
reduce sub 0.75;

Dupã depãºirea stadiului de pãriº, coroana stejarilor de viitor va fi feritã
de umbrire, astfel încât sã se evite producerea de noduri mari, putregãioase
ca rezultat al uscãrii crãcilor groase de la baza coroanei;



În ultima pãtrime a ciclului de viaþã al arboretelor (Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5), pânã la începutul tãierilor de
produse principale, se vor aplica numai tãieri de igienã, cu recomandarea de
a menþine arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), pentru conservarea
biodiversitãþii (pânã la 5 exemplare la hectar).

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, pentru conservarea biodiversitãþii,
menþinerea capacitãþii adaptive ºi vitalitãþii populaþiilor de arbori, considerãm cã regimul
codrului este singurul care poate fi avut în vedere. Din acelaºi considerent (i.e. biodi-
versitate), poate fi avutã în vedere ºi exceptarea de la tãierea de regenerare a câtorva
exemplare mature care vor fi pãstrate în compoziþia noului arboret (10 – 20 arbori/ha,
de preferat exemplare care s-au dezvoltat în condiþii de luminã suficientã, în special la
stejar). Dacã este posibil, este de dorit ca în cuprinsul habitatului sã se creeze ºi sã se
menþinã un mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în permanenþã, cel puþin
unul sã fie matur).

În ceea ce priveºte tãierile de regenerare, pentru pãdurile care fac parte din
acest habitat se propun urmãtoarele:
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În principiu, lucrãrile se pot executa în tot cursul anului (în arboretele în
care existã pericolul producerii de rupturi de zãpadã, lucrãrile se vor
efectua primãvara sau la începutul verii);

Dacã se considerã necesar, în arboretele de productivitate superioarã
se poate efectua elagaj artificial la arborii de viitor (în stadiul de pãriº);

Periodicitatea lucrãrilor va fi adaptatã caracteristicilor structurale ale fiecãrui
arboret, de la 5 – 6 ani la arboretele tinere ºi de productivitate mijlocie/supe-
rioarã pânã la 8 – 9 ani în cele mature ºi de productivitate inferioarã.

în arboretele ajunse la vârsta exploatabilitãþii tehnice se recomandã
aplicarea tratamentului tãierilor progresive;

pentru evitarea reducerii variabilitãþii genetice, în cazul arboretelor
izolate reproductiv în momentul aplicãrii tãierilor de regenerare (situate, faþã
de alte arborete mature, la o distanþã mai mare decât cea maximã de rãspândire
a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu polenizare anemofilã), este de
dorit ca în perioada de regenerare sã se menþinã, atât timp cât se
urmãreºte însãmânþarea naturalã, cel puþin 50 seminceri la hectar11,

11 În sensul O.U.G. nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere
de reproducere, Anexa III punctele 5 ºi 6.
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din speciile de bazã (în special dintre cvercinee, care au ºi dezavanta-
jul unei distanþe reduse de diseminare);

perioada de regenerare a fiecãrui arboret va fi de minim 20 ani, cu
3 – 4 tãieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lãrgite pe mãsurã
ce seminþiºul se dezvoltã. Ochiurile vor avea diametrul de 1.5 – 2.0 înãlþimi
de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formã elipticã, în general cu axa
mare pe direcþia est-vest (pe direcþia nord–sud în staþiunile cu exces
hidric);

tãierile propriu-zise de regenerare a arboretelor pot fi precedate de
tãieri preparatorii, care urmãresc luminarea (i.e. dezvoltarea)
coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulãrii fructificaþiei.
Cu aceeaºi ocazie se pot extrage ºi speciile/exemplarele a cãror participare
la instalarea noului arboret nu este doritã. Aceste lucrãri sunt necesare
doar în arboretele care au indicele de densitate cel puþin 0.9 ºi în care
prin rãrituri nu s-a realizat deja selecþia ºi favorizarea arborilor seminceri.
Tãierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte de tãierile de regenerare
propriu-zise ºi vor avea o intensitate de 10 – 25%, însã fãrã a reduce con-
sistenþa arboretului sub 0.7 – 0.8. Pentru a evita înþelenirea solului, nu
se va elimina subarboretul ºi exemplarele din etajul dominat;

în cazul tãierilor de deschidere a ochiurilor, consistenþa din ochiuri se
va reduce pânã la 0.4 – 0.5. Dacã existã deja seminþiºuri instalate,
arborii din aceste ochiuri pot fi extraºi chiar integral ºi odatã cu ei se va
elimina ºi subarboretul (cu excepþia speciilor rare). Tãierile se vor
executa în anii cu fructificaþie abundentã a stejarilor (eventual în cel
urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã existã
seminþiºuri instalate ºi în pãtura ierboasã existã specii rare). Doar dacã
existã seminþiºuri deja instalate (ochiurile vor fi deschise cu prioritate în
aceste locuri), nu se va þine cont de anul de fructificaþie. Dacã sunt
porþiuni de arboret în care specii secundare precum plopi, sãlcii,
jugastru etc. sau invazive (salcâm, frasini americani etc.), sau chiar
specii principale de amestec cum sunt frasinii indigeni, au ponderea
importantã, acestea vor fi extrase preferenþial;

tãierile de lãrgire ºi luminare a ochiurilor vor înainta în general spre
„marginea fertilã” a ochiurilor (i.e. unde instalarea seminþiºului nu
întâmpinã dificultãþi, Florescu et Nicolescu 1998). Acestea se vor aplica
doar iarna pe zãpadã ºi vor þine seama de anii de fructificaþie doar dacã
nu s-a instalat suficient seminþiº. Tãierile nu se vor executa dacã
speciile edificatoare nu s-au regenerat într-o proporþie apropiatã de cea
caracteristicã tipului natural fundamental de pãdure;



În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta urmã-
toarele reguli:

Alte recomandãri:

2. Arborete în care nu se reglementeazã procesul de producþie, incluse
în tipul II funcþional
Aceste arborete urmeazã a fi gospodãrite în regim de conservare. În astfel
de arborete nu este posibilã (sau uneori dacã este posibilã, nu este permisã)
recoltarea de produse principale prin tãierile de regenerare clasice. Ca
urmare, gospodãrirea lor se va face prin lucrãri speciale de conservare.
Acestea urmãresc asigurarea continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arbore-
telor într-o stare corespunzãtoare îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite.

83

tãierile de racordare se vor executa doar iarna pe zãpadã ºi doar dacã
seminþiºul speciilor edificatoare este instalat pe cel puþin 70 % din
suprafaþã ºi într-o proporþie apropiatã de cea caracteristicã tipului
natural fundamental de pãdure.

doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se vor face astfel
încât sã nu se rãneascã arborii remanenþi ºi sã nu se distrugã porþiunile
cu seminþiº deja instalat;

este indicat ca recoltarea masei lemnoase sã se facã iarna pe zãpadã,
pentru a nu se vãtãma seminþiºul existent, solul ºi anumite specii cu
valoare conservativã ridicatã;

pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masã lemnoasã în
perioadele în care umiditatea solului este excesiv de mare;

parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare;

reþeaua de drumuri de colectare trebuie sã fie optim dimensionatã
(i.e. eficienþã maximã cu prejudicii minime).

pentru protejarea solului împotriva înierbãrii, a menþinerii unui mediu
mai umed dar ºi pentru favorizarea rectitudinii trunchiurilor ºi elagajului
stejarilor, vor fi promovate subarboretul ºi speciile arborescente de
subetaj. Acolo unde lipsesc ºi nu se instaleazã în mod natural, aceste
specii pot fi introduse pe cale artificialã;

dacã existã zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi
gospodãrite conform cerinþelor de conservare ale acestora.



Aceste lucrãri se împart în trei categorii:

Tãieri de conservare
Se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de regenerare)
ºi au în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese însãºi din denu-
mirea lor, aceste tãieri au ca scop principal conservarea arboretului (i.e. asigurarea
continuitãþii lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) ºi nu extracþia de material
lemnos (Giurgiu 1988).
În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:

Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementeazã producþia, se vor
executa lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare. Intensitatea ºi
periodicitatea acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcþia de protecþie
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de regulã, tãierile vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale a speciilor edi-
ficatoare de habitat (în special a stejarilor) ºi promovarea nucleelor de
regenerare deja existente;

intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 10% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. uscãri
anormale, doborâturi ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã etc.).
În deceniile ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului,
dinamica regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite;

tãierile se vor aplica în ochiuri. Acestea se vor amplasa treptat în timp
ºi vor fi dispersate pe suprafaþa arboretului, potrivit stãrii acestuia;

ochiurile vor avea un diametru de pânã la o înãlþime de arbore;

de preferinþã, în ochiuri, vegetaþia lemnoasã (inclusiv subarboretul, cu
excepþia speciilor rare) va fi extrasã integral, printr-o tãiere unicã;

tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie abundentã a stejarilor
(eventual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã
existã seminþiºuri instalate ºi în pãtura ierboasã sunt prezente specii
rare). Doar dacã existã seminþiºuri deja instalate, nu se va þine cont de
anul de fructificaþie;

dacã sunt porþiuni de arboret în care ponderea speciilor secundare,
invazive sau uneori chiar principale (frasini) este importantã, acestea
vor fi extrase cu precãdere la prima intervenþie.



prioritarã atribuitã. În general, intensitatea va fi mai micã iar periodicitatea mai
mare decât în arboretele cu funcþii de producþie ºi protecþie (Giurgiu 1988).

Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de con-
servare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la lucrãri de
împãdurire a terenurilor goale, de completare a regenerãrii naturale din nucleele
existente, de ajutorare a regenerãrii naturale, de îngrijire a seminþiºurilor instalate,
de introducere a subetajului ºi subarboretului etc. (Giurgiu 1988). Modul de apli-
care a lucrãrilor va fi în general asemãnãtor cu cel recomandat pentru pãdurile în
care se reglementeazã procesul de producþie (punctul 1), însã adaptat, în fiecare
caz în parte, exigenþelor funcþiilor de protecþie.

B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:
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Lucrãrile de întreþinere, reparaþie, modernizare, reabilitare a drumurilor se vor face
cu maximã precauþie pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofã acestora.
Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat (se acceptã doar
când nu existã altã variantã ºi când drumul respectiv are o importanþã vitalã
pentru proprietar sau comunitatea localã);

Captarea apei din habitat ºi din zonele limitrofe (prin drenuri, puþuri, îndiguiri etc.)
se va evita pe cât posibil. Dacã este absolut necesarã, aceasta se va realiza doar
dupã evaluarea impactului ºi cu prevederea unor mãsuri care sã compenseze
efectele negative asupra regimului hidric ºi implicit asupra habitatului;

Populaþiile de ungulate se vor menþine în efective optime, pentru a nu periclita
regenerarea speciilor edificatoare (ele pot distruge ghinda dar ºi regenerarea).
Dacã este necesar se vor aplica substanþe repelente sau se vor folosi altemetode
de protejare a regenerãrii speciilor edificatoare împotriva faunei sãlbatice;

Se va interzice pãºunatul în pãdure, în special în zonele cu regenerare sau unde
se urmãreºte instalarea regenerãrii naturale;

Aprinderea focului va fi permisã doar în zone special amenajate din afara habitatului.
Având în vedere pericolul extinderii în fond forestier a unor incendii produse în
terenurile limitrofe, arderea resturilor vegetale de pe terenurile agricole învecinate se
va face doar cu acceptul autoritãþii competente pentru protecþia mediului ºi cu infor-
marea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã (con-
form prevederilor art. 94, litera n, din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecþia mediului);

Se va interzice abandonarea în habitat a deºeurilor de orice naturã.



Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de sancþiuni
pentru nerespectarea acestor prevederi.

MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

Având în vedere complexitatea compoziþionalã ºi structuralã pe care o au
aceste ecosisteme, nu numai gospodãrirea lor reclamã o deosebitã atenþie ºi
elasticitate dar ºi acþiunile menite sã asigure refacerea lor în urma unor
fenomene perturbatoare (fie ele de origine antropicã sau mediogenã).

A. Intervenþii silviculturale

B. Alte intervenþii
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În urma unor perturbãri catastrofale, pãdurile mixte de stejari, ulmi ºi
frasini se vor reface prin plantaþii, semãnãturi directe sau prin
regenerare naturalã (dacã poate fi asiguratã din arborete învecinate
neafectate). Se va utiliza material reproductiv de provenienþã localã
sau, dacã nu este posibil, din ecotipuri similare;

Atunci când, din cauze naturale sau antropice, anumite specii
edificatoare de habitat sunt dominate ºi chiar eliminate (de cãtre alte
specii, edificatoare sau nu), amestecul va fi reglat în funcþie de stadiul
de dezvoltare prin mãsuri silviculturale adecvate: descopleºiri,
degajãri, curãþiri, rãrituri, tãieri de conservare, semãnãturi, plantaþii, aju-
torarea regenerãrii naturale etc.

În cazul în care drumurile/construcþii existente afecteazã regimul
hidrologic al habitatului, se vor propune mãsuri tehnice de combatere a
acestor efecte negative;

Dacã regimul hidrologic este perturbat grav, se vor lua mãsuri
de remediere a acestei probleme. În cazul în care nivelul apei este
redus datoritã unor intervenþii antropice, se vor lua mãsuri de reglare a
regimului hidrologic pentru refacerea habitatului. Dacã dimpotrivã, se
produc inundaþii de lungã duratã ce pun în pericol ecosistemul
(i.e. produc succesiuni în favoarea altor specii lemnoase mai rezistente
la astfel de condiþii), se vor executa drenãri.



Foto: T. Stãncioiu - Stejãret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Petiº - jud. Sibiu
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4.2.4. Vegetaþie forestierã panonicã cu Quercus
pubescens - 91H0*

4.2.4.1. Cadrul natural

Manualul de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeanã EU25
(Comisia Europeanã 2003) descrie acest tip de habitat ca vegetaþie
forestierã dominatã de Quercus pubescens, localizatã pe versanþi foarte
uscaþi, cu expoziþii sudice ºi soluri superficiale dezvoltate pe substrat cal-
caros. Datoritã condiþiilor staþionale extreme, vegetaþia arborescentã este
fragmentatã, creºte foarte încet ºi adeseori are forma de tufãriº. În general
habitatul este asociat cu alte ecosisteme de pajiºti stepice uscate cu care se
intercaleazã ºi formeazã structuri mozaicate.

În România acest habitat a fost echivalat cu „R4160 – Pãduri-rariºti dacice
de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Lithospermum purpureocaeruleum”
(Doniþã et al. 2005 a). În Anexa 2 sunt prezentate tipurile de pãdure aferente
acestui habitat conform corespondenþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b).
Descrierea prezentatã în continuare pentru þara noastrã se bazeazã pe date
extrase din lucrãri de specialitate (Doniþã et al. 2005 a; Gergely 1960) ºi
informaþii culese din teren cu ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de
habitate, în vara anului 2006 (în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176).

Pãdurile ºi rariºtile dacice de stejar pufos sunt rãspândite în zonele din
centru ºi vestul þãrii, însã doar insular, acolo unde se întâlnesc condiþiile
tipice descrise mai sus. Aceste ecosisteme se cantoneazã în general între
400 ºi 700 m, doar în mod excepþional la altitudini mai mari (a fost citatã
prezenþa speciei Q. pubescens la altitudinea de 1200 m, pe calcare în Munþii
Trascãului – Gergely 1960). Staþiunile tipice sunt situate pe versanþi înclinaþi
(chiar puternic înclinaþi) cu expoziþii însorite ºi sunt caracterizate de
precipitaþii medii anuale între 600 – 750 mm ºi temperaturi medii anuale între
9 – 7,5oC. Solurile sunt în general superficiale, chiar scheletice, cu deficit
hidric în timpul verii ºi toamna. Habitatul se prezintã ca un mozaic format din
arbori izolaþi, rariºti ºi porþiuni de arboret închis, care alterneazã cu ochiuri
lipsite de vegetaþie arborescentã (i.e. ochiuri stepice dominate de specii
ierboase tipice). Datoritã condiþiilor grele arborii au creºteri reduse, prezintã
trunchiuri sinuoase ºi coroane lãbãrþate (mai ales în rariºti sau cei izolaþi),
deseori nedepãºind 4 – 6 metri în înãlþime. În funcþie de staþiune, acest
habitat cuprinde douã tipuri de asociaþii diferite (Gergely 1962): Querceto
(pubescentis) – Lithospermetum dacicum Borza, în care se încadreazã
rariºtile ºi pãdurile încheiate de pe versanþii dealurilor ºi Querceto pubescentis



calcareum, în care sunt încadrate ecosistemele de pe stâncãrii calcaroase
(e.g. zona Cheile Aiudului – jud. Alba, zona ªuncuiuº – jud. Bihor).

Stratul arborilor este dominat de stejarii pufoºi, în special Quercus pubescens,
dar uneori ºi Quercus virgiliana, cu puþin amestec de gorun (mai ales subspeciile
mai termofile, gorunul transilvãnean – Quercus petraea ssp. polycarpa ºi
gorunul balcanic – Q. petraea ssp. dalechampii), stejar pedunculat (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), mojdrean (Fraxinus ornus), arþar tãtãrãsc (Acer
tataricum) ºi pãr pãdureþ (Pyrus pyraster). În zonele de tranziþie spre alte
expoziþii (mai umbrite) sau la poalele versanþilor, unde condiþiile sunt mai
favorabile, pot apãrea ºi specii mezofile cum sunt carpenul (Carpinus betulus) ºi
chiar fagul (Fagus sylvatica; uneori apare ºi fagul balcanic – F. sylvatica. var.
Moesiaca – e.g. zonele din Podiºul Târnavelor).

Având în vedere deschiderea coronamentului ºi existenþa ochiurilor stepice,
stratul arbustiv este bine reprezentat, fiind format din specii rezistente la
condiþiile tipice de uscãciune, cum sunt: cornul (Cornus mas), sângerul
(Cornus sanguinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), pãducelul
(Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), cãlinul (Viburnum
opulus), mãceºul (Rosa canina), sorbul (Sorbus dacica), spinul cerbului
(Rhamnus catharticus), salba râioasã (Euonymus verrucosus) etc. Trebuie
menþionate aici ºi insulele (de suprafeþe reduse – de ordinul metrilor pãtraþi)
de migdal pitic (Amygdalus nana), având în vedere raritatea acestei specii ºi
mai ales faptul cã edificã un alt habitat prioritar de interes comunitar (R3131
Tufãriºuri ponto-panonice de migdal pitic – Amygdalus nana, habitat încadrat
la 40A0 *Tufãriºuri subcontinentale peri-panonice – Doniþã et al. 2005 a).
Astfel de insule au fost identificate în zona Seleuº – jud. Mureº ºi în zona
Aiud–Miraslãu – jud. Alba. Prezenþa speciei a fost observatã ºi la Criº – jud. Mureº,
însã ca exemplare izolate. Stratul ierbos este dominat de specii ca: iarba
fiarelor (Vincetoxicum hirundinaria), rogoz mic (Carex humilis; specie edifica-
toare de habitat alãturi de Quercus pubescens), frãsinel (Dictamnus albus),
specii de iriºi (Iris ruthenica ºi I. aphylla), ruscuþã (Adonis vernalis),
mãrgeluºe (Lithospermum purpureocaeruleum), alior (Euphorbia amygdaloides),
laptele câinelui (Euphorbia cyparissias), fragul (Fragaria vesca), luntricica
neagrã (Cytisus nigricans), toporaº (Viola reichenbachiana), obsigã
(Brachypodium pinnatum) ºi altele.

În afara staþiunilor specifice descrise mai sus, odatã cu schimbarea condiþiilor de
vegetaþie (i.e. când acestea devin mai favorabile dezvoltãrii vegetaþiei
lemnoase), în cele mai multe cazuri habitatul dispare brusc, stejarii pufoºi
fiind concuraþi ºi eliminaþi de alte specii lemnoase (stejarul comun, gorunul,
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cerul, carpenul ºi chiar fagul). Astfel, distribuþia habitatului este puternic
fragmentatã ºi în general formatã din insule de suprafeþe restrânse (de la
câteva sute de metri pãtraþi la câteva hectare, rar pe suprafeþe de 10 – 20 ha
sau peste). Cu toate acestea, datoritã competitivitãþii excelente a stejarilor
pufoºi în asemenea condiþii limitative, fitocenozele sunt bine individualizate
ºi viguroase, cu posibilitãþi bune de conservare, în lipsa unor factori
perturbatori de origine antropicã.

4.2.4.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

În prezent, rãspândirea rariºtilor ºi pãdurilor de stejar pufos în regiunile de
vest ºi centru ale României este foarte restrânsã. Aceasta se datoreazã nu
numai condiþionãrii existenþei lor în staþiuni limitative ºi fragmentate, dar ºi
substituirii sau degradãrii acestor ecosisteme în trecut. Prin politica de
înlocuire a fitocenozelor edificate de stejarii pufoºi cu specii de rãºinoase (în
principal cu pin silvestru – Pinus sylvestris ºi pin negru – Pinus nigra) s-a
încercat realizarea unei valorificãri superioare a productivitãþii staþiunii
(consideratã a fi insuficient pusã în valoare de cãtre stejarii termofili).
În cazul unor foste arborete de stejar pufos, brãcuite ºi chiar total distruse
prin exploatare neraþionalã ºi pãºunat excesiv, pentru ameliorarea
terenurilor care s-au degradat s-a folosit în special salcâmul – Robinia
pseudacacia (Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri Forestiere 1980).
Situaþia exactã a suprafeþelor ocupate de acest tip de habitat în prezent (cu
atât mai mult a suprafeþelor ocupate în trecut de stejar pufos, în prezent
înlocuit cu alte specii) nu este cunoscutã. Aceasta atât datoritã faptului cã,
în numeroase cazuri, aceste habitate sunt situate în afara fondului forestier
(ºi deci necuprinse în amenajamente silvice ºi alte studii), cât ºi datoritã
cazurilor în care arboretele de stejari pufoºi au fost asimilate în mod eronat
cu gorunete de productivitate inferioarã (cu care se învecineazã în cele mai
multe cazuri – Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri Forestiere 1980).
Cu toate acestea, localizarea în general pe versanþi foarte abrupþi, cu soluri
superficiale ºi tendinþe de eroziune, a determinat încadrarea arboretelor (cel
puþin a celor incluse în fond forestier) în Grupa 1 funcþionalã – Vegetaþie
forestierã cu funcþii speciale de protecþie (conform sistemului de
clasificare funcþionalã din România – Anexa 3). Ca urmare, conservarea
acestora este, într-o oarecare mãsurã, garantatã cel puþin de încadrarea lor
funcþionalã.

În ceea ce priveºte ameninþãrile potenþiale asupra acestor ecosisteme,
o descriere mai amãnunþitã a acestora este prezentatã în lucrarea
„Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul
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LIFE05 NAT/RO/000176 – Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007).
La fel ca ºi în cazul celorlalte habitate, situaþiile limitative de origine antropicã
reprezintã cea mai importantã categorie de ameninþãri potenþiale.
Pe lângã cele legate de legislaþie ºi administrare ºi care se considerã a avea
un efect temporar, mai meritã menþionate urmãtoarele:

Ca factori biotici trebuie avute în vedere mãrimea redusã a populaþiilor (care
combinatã cu distribuþia fãrâmiþatã a lor poate cauza izolarea reproductivã)
ºi înþelenirea solului ºi/sau periodicitatea mare a fructificaþiei speciilor
edificatoare (care face dificilã refacerea habitatului pe cale naturalã –
i.e. fãrã intervenþii antropice). Având în vedere condiþiile staþionale specifice
habitatului, dintre factorii abiotici cu un potenþial negativ ridicat trebuie
menþionate eroziunea ºi alunecarea de teren. Aceste fenomene se pot
produce uneori ºi natural (în lipsa unor cauze de origine antropicã)
provocând grave perturbãri ecosistemelor.

4.2.4.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Cu toate cã, etajul arborilor din aceste habitate are o compoziþie mai puþin
diversificatã (fiind constituit aproape în exclusivitate din stejari pufoºi),
datoritã condiþiilor de mediu specifice în care se gãsesc în cele mai multe
situaþii (i.e. versanþi foarte uscaþi, cu expoziþii însorite, soluri superficiale
dezvoltate în general pe substrat calcaros, înclinare accentuatã a terenului),
gospodãrirea lor reclamã multã atenþie. Toate intervenþiile silviculturale
trebuie sã se adapteze condiþiilor staþionale limitative ºi în special sã
favorizeze regenerarea stejarilor pufoºi (mai ales în cazul arboretelor situate
pe versanþi abrupþi cu sol superficial ºi înierbare puternicã). Fructificaþia
acestora trebuie valorificatã din plin, având în vedere frecvenþa redusã a
anilor în care aceasta este abundentã, precum ºi condiþiile în general vitrege
instalãrii ºi dezvoltãrii seminþiºurilor. De asemenea, un alt aspect important

regenerarea repetatã din lãstari, care afecteazã vitalitatea speciilor,
productivitatea ºi variabilitatea geneticã a acestora;

pãºunatul ºi trecerea animalelor prin habitat, care, atunci când se
practicã excesiv, determinã declanºarea proceselor de eroziune ºi a
alunecãrilor de teren;

arderea vegetaþiei de pe terenurile agricole limitrofe, ca potenþialã
cauzã a extinderii sub formã de incendiu în habitate (caz semnalat
foarte des în teren).



ce trebuie avut în vedere în conducerea acestor ecosisteme este prevenirea
declanºãrii unor alunecãri de teren ºi procese erozionale.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Datoritã condiþiilor staþionale specifice descrise mai sus, gospodãrirea
acestui tip de habitat prioritar va urmãri, în principal, realizarea unor þeluri de
protecþie. Astfel, conform clasificãrii funcþionale a pãdurilor din România,
acest habitat este, în general, încadrat în Grupa 1 – Vegetaþie forestierã cu
funcþii speciale de protecþie, respectiv în subgrupa 1.2. Pãduri cu funcþii de
protecþie a solului, în una din urmãtoarele categorii funcþionale prioritare12:

Bineînþeles, este posibil ca pãdurile/rariºtile de stejari pufoºi sã fie încadrate
ºi în alte categorii funcþionale (din Grupa 1), atunci când îndeplinesc alte
funcþii de protecþie mai importante decât cele menþionate mai sus.

Cu toate cã majoritatea cazurilor se încadreazã în situaþiile descrise mai sus,
nu trebuie ignorate situaþiile în care aceste ecosisteme apar pe versanþi mai
puþin înclinaþi (i.e. condiþii mai bune de vegetaþie), cum sunt cele de la
Miraslãu (jud. Alba), Petiº (jud. Sibiu) ºi Sic (jud. Cluj). În astfel de arborete
(dacã nu existã alte funcþii de protecþie decât cele menþionate mai sus)
gospodãrirea poate urmãri realizarea unor þeluri prioritare de producþie.
Ca atare, din punct de vedere al clasificãrii funcþionale a pãdurilor, acestea
se încadreazã în Grupa a 2-a – Vegetaþie forestierã cu funcþii de pro-
ducþie ºi protecþie, de obicei în categoria funcþionalã 2.0.c. Pãduri destinate
sã producã lemn pentru celulozã, construcþii rurale ºi alte utilizãri (tip
funcþional VI).
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12 Când arboretele îndeplinesc o funcþie de protecþie mai intensivã (e.g. arborete din rezervaþii), catego
ria funcþionalã prioritarã este alta decât 1.2.a ºi 1.2.l.

1.2.a Pãduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g grade (30g

în cazul celor situate pe substrate de fliº, nisipuri ºi pietriºuri) (tip
funcþional II);

1.2.l Pãduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile
la eroziuni ºi alunecãri (tip funcþional IV).



Chiar dacã astfel de cazuri sunt rare, ele trebuie tratate cu maximã atenþie
având în vedere faptul cã, în condiþii staþionale mai prielnice dezvoltãrii
vegetaþiei lemnoase, stejarii pufoºi intrã în competiþie cu alte specii de arbori
(stejar pedunculat, gorun, carpen etc.) ºi pot fi eliminaþi.

În funcþie de situaþiile menþionate anterior, se individualizeazã douã grupe de
mãsuri de gospodãrire:

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producþie
În ceea ce priveºte lucrãrile de îngrijire, prin toate operaþiunile culturale se
vor promova speciile de stejar pufos, caracteristice tipului natural fundamen-
tal de pãdure. Pentru pãdurile care fac parte din acest habitat se propun:

Lucrãri de ajutorare a regenerãrii ºi de îngrijire a seminþiºurilor:
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Pentru crearea unor condiþii bune de regenerare, având în vedere
faptul cã în general pãtura erbacee este foarte bine dezvoltatã, solul va
fi mobilizat pe 30 - 40 % din suprafaþa ce se urmãreºte a fi însãmânþatã,
cu atenþie însã pentru protejarea speciilor rare;

Dacã subarboretul ºi/sau speciile secundare sunt abundente ºi nu au
fost extrase la timp, acestea trebuie înlãturate imediat dupã instalarea
seminþiºului de stejari pufoºi (la sfârºitul iernii, dupã trecerea perioadei
cu geruri puternice, astfel încât sã nu fie vãtãmat seminþiºul crescut la
umbrã ºi incomplet lignificat). Tãierea se recomandã a fi executatã de sub colet;

În cazul în care fructificaþiile sunt foarte rare sau seminþiºul stejarilor
pufoºi nu se instaleazã în ochiurile deschise prin tãieri de regenerare,
se va recurge la plantaþii (eventual la semãnãturi directe). Materialul
seminologic va fi de provenienþã localã sau din ecotipuri similare.
Pe lângã speciile edificatoare, pot fi introduse, în microstaþiuni favora-
bile, ºi alte specii caracteristice (cireº, sorb, mojdrean, arþar tãtãrãsc,
pãr, jugastru etc.), în proporþie apropiatã de cea a tipului natural funda-
mental de pãdure, crescând astfel biodiversitatea, valoarea ecologicã ºi
economicã a arboretului;

Seminþiºul speciilor principale vãtãmat cu ocazia lucrãrilor de exploa-
tare se va recepa;

Pentru protejarea seminþiºurilor de concurenþa speciilor ierboase ºi
arbustive, se vor executa descopleºiri. Se recomandã ca în primii ani de
la instalare (pânã la atingerea unei înãlþimi de 40 – 50 cm), în funcþie de
condiþiile caracteristice fiecãrui arboret, sã se efectueze câte douã



Degajãri:

Curãþiri:
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descopleºiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaþie (luna mai) ºi
alta spre sfârºitul acestuia (lunile septembrie – octombrie);

Tot în acest stadiu se vor extrage ºi lãstarii ºi drajonii care ameninþã
dezvoltarea exemplarelor din sãmânþã;

În cazul plantaþiilor executate în zone ºi/sau perioade secetoase se
recomandã receparea acestora, cu excepþia plantaþiilor realizate cu
puieþi cu rãdãcina protejatã.

Degajãrile vor promova fenotipurile valoroase ºi exemplarele regener-
ate din sãmânþã în detrimentul celor din lãstari;

Lucrãrile vor urmãri proporþionarea amestecului, prin protejarea stejarilor
pufoºi fãrã a se neglija alte specii valoroase care se întâlnesc în arboret
(cireº, sorb, stejar pedunculat, goruni, cer, pãr, jugastru, arþar tãtãrãsc etc.);

În situaþia în care existã specii pioniere, acestea nu vor fi extrase în
totalitate, fiind importante pentru ameliorarea solului ºi ca sursã de
hranã pentru faunã;

Lucrãrile se vor executa de obicei în perioada august – septembrie
(eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul stejarilor pufoºi ºi se vor
realiza prin retezarea de jos sau prin frângerea vârfului speciilor
nedorite (astfel încât acestea sã rãmânã la o înãlþime cu 40 – 50% mai
redusã decât cea a stejarilor pufoºi);

Periodicitatea degajãrilor va fi adaptatã caracteristicilor fiecãrui arboret,
de regulã 4 – 5 ani, mai micã în cazul arboretelor de productivitate
mijlocie/superioarã.

Lucrãrile se vor concentra în jurul stejarilor pufoºi ºi a speciilor de
amestec valoroase. Selecþia va fi negativã ºi va urmãri eliminarea
fenotipurilor inferioare, a lãstarilor ºi a speciilor care împiedicã
dezvoltarea speciilor edificatoare de habitat. În acelaºi timp se va
urmãri proporþionarea optimã a amestecului;

În ceea ce priveºte intensitatea intervenþiilor se va avea în vedere cã, la
cvercinee, o coroanã insuficient dezvoltatã (datoritã desimii ridicate a



Rãrituri:
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arboretului) conduce la reducerea vigorii de creºtere ºi la dezvoltarea
crãcilor lacome, în timp ce o spaþiere exageratã determinã un elagaj
defectuos ºi formarea de trunchiuri sinuoase (i.e. pondere mare de lemn
de calitate inferioarã la exploatabilitate);

Se recomandã ca, în urma aplicãrii lucrãrilor, solul sã nu rãmânã
descoperit (consistenþa arboretului sã nu se reducã sub 0.75);

Se va evita executarea curãþirilor imediat dupã intrarea în vegetaþie (pentru
a nu se rãni lujerii tineri), sau la sfârºitul sezonului de vegetaþie (pentru a nu
se predispune lujerii incomplet lignificaþi îngheþurilor timpurii);

Periodicitatea lucrãrilor va fi corelatã cu particularitãþile fiecãrui arboret,
de obicei va fi de 8 – 9 ani în cele de productivitate inferioarã ºi de
6 – 7 ani în arboretele de productivitate mijlocie/superioarã.

Lucrãrile vor avea caracter selectiv ºi se vor executa doar în porþiunile
de arboret bine încheiate. Se va urmãri:

Pentru eficientizarea lucrãrilor, acestea se pot limita doar la promovarea
unui anumit numãr de arbori din speciile principale, rãspândiþi pe cât
posibil uniform pe suprafaþa întregului arboret. Astfel, în funcþie de
numãrul de exemplare care se doresc a fi obþinute la vârsta
exploatabilitãþii pe hectar ºi de stadiul de dezvoltare în care se aflã
arboretul în momentul aplicãrii lucrãrii, arborii de viitor pot fi însemnaþi
(numai în arboretele de productivitate mijlocie ºi superioarã) ºi lucrãrile
se pot aplica doar în jurul lor;

Intensitatea va fi adaptatã particularitãþilor ecologice ale speciilor dar ºi
însuºirilor pe care trebuie sã îndeplineascã lemnul produs. Astfel, când se
urmãreºte obþinerea de diametre mari, se va crea spaþiu suficient pentru

promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul
rând sub raport biologic, dar ºi economic);

proporþionarea optimã a compoziþiei (promovarea stejarilor pufoºi
fiind mereu obiectivul prioritar de realizat);

promovarea ºi a speciilor amelioratoare de sol (sorb, mojdrean,
arþar tãtãrãsc, pãr, jugastru etc.) în special în staþiuni cu xerofitism
accentuat.



În ultima pãtrime a ciclului de viaþã al arboretelor (Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5), pânã la începutul tãierilor de
produse principale, se vor aplica numai tãieri de igienã, cu recomandarea de
a menþine arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), pentru conservarea biodi-
versitãþii (pânã la 5 exemplare la hectar).

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, pentru conservarea biodi-
versitãþii, menþinerea capacitãþii adaptive ºi vitalitãþii populaþiilor de arbori,
considerãm cã regimul codrului este singurul care poate fi avut în vedere.
Din acelaºi considerent (i.e. biodiversitate), poate fi avutã în vedere ºi
exceptarea de la tãierea de regenerare a câtorva exemplare mature care vor
fi pãstrate în compoziþia noului arboret (10 – 20 arbori/ha, de preferinþã
stejari pufoºi care s-au dezvoltat în condiþii de luminã suficientã). Dacã este
posibil, este de dorit ca în cuprinsul habitatului sã se creeze ºi sã se menþinã
un mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în permanenþã, cel puþin
unul sã fie matur).

În ceea ce priveºte tãierile de regenerare, pentru pãdurile care fac parte din
acest habitat, se propun urmãtoarele:
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dezvoltarea unor coroane armonios proporþionate (cu prudenþã la începutul
stadiului de pãriº pentru a nu se forma crãci groase). Intensitatea rãriturilor
va fi mai mare dupã atingerea stadiului de codriºor. Indiferent de scopul
urmãrit, consistenþa nu se va reduce sub 0.75;

Pentru diminuarea evapotranspiraþiei produse de vânturile calde ºi uscate,
se recomandã menþinerea unui subarboret ºi/sau subetaj continue ºi a unor
liziere bogate în specii secundare (arborescente) ºi arbustive;

Periodicitatea lucrãrilor va fi adaptatã caracteristicilor structurale ale
fiecãrui arboret, fiind în jur de 11 ani în cele mature ºi de productivitate
inferioarã ºi între 8 – 9 ani la arboretele tinere ºi de productivitate
mijlocie/superioarã.

în arboretele ajunse la vârsta exploatabilitãþii tehnice se recomandã
aplicarea tratamentului tãierilor progresive (pentru stejarii pufoºi, faþã de
prevederile normativelor în vigoare, se recomandã majorarea acestei
vârste cu 10 – 20 ani);

pentru evitarea reducerii variabilitãþii genetice, în cazul arboretelor
izolate reproductiv în momentul aplicãrii tãierilor de regenerare (situate,
faþã de alte arborete mature, la o distanþã mai mare decât cea maximã
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de rãspândire a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu polenizare
anemofilã), este de dorit ca în perioada de regenerare sã se menþinã,
atât timp cât se urmãreºte însãmânþarea naturalã, cel puþin 50 semin-
ceri la hectar13, din speciile de bazã (în special stejari pufoºi, care au ºi
dezavantajul unei distanþe reduse de diseminare);

perioada de regenerare a fiecãrui arboret va fi de minim 20 ani, cu 3 - 4
tãieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lãrgite pe mãsurã ce
seminþiºul se dezvoltã. Ochiurile vor avea diametrul de 1.0 – 1.5 (2.0)
înãlþimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formã elipticã ºi cu axa
mare pe direcþia est-vest (caracteristic pentru staþiunile cu deficit de
umiditate) sau perpendicularã pe linia de cea mai mare pantã
(caracteristic pentru arborete de pe versanþi puternic înclinaþi);

tãierile propriu-zise de regenerare a arboretelor pot fi precedate de
tãieri preparatorii, care urmãresc luminarea (i.e. dezvoltarea)
coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulãrii fructificaþiei. Cu
aceeaºi ocazie se pot extrage ºi speciile/exemplarele a cãror participare
la instalarea noului arboret nu este doritã. Aceste lucrãri sunt necesare
doar în arboretele care au indicele de densitate cel puþin 0.9 ºi în care
prin rãrituri nu s-a realizat deja selecþia ºi favorizarea arborilor semin-
ceri. Tãierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte de tãierile de regenerare
propriu-zise ºi vor avea o intensitate de 10 – 25%, însã fãrã a reduce
consistenþa arboretului sub 0.7 – 0.8. Pentru a evita înþelenirea solului,
nu se va elimina subarboretul ºi exemplarele din etajul dominat;

în cazul tãierilor de deschidere a ochiurilor, consistenþa din ochiuri se
va reduce pânã la 0.4 – 0.5. Dacã existã deja seminþiºuri instalate,
arborii din aceste ochiuri pot fi extraºi chiar integral ºi odatã cu ei se va
elimina ºi subarboretul (cu excepþia speciilor rare). Tãierile se vor exe-
cuta în anii cu fructificaþie abundentã a stejarilor pufoºi (eventual în cel
urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã existã semin-
þiºuri instalate ºi specii rare). Doar dacã existã seminþiºuri deja instalate
(ochiurile vor fi deschise cu prioritate în aceste locuri), nu se va þine cont
de anul de fructificaþie. Dacã sunt porþiuni de arboret în care specii
secundare (jugastru, arþar tãtãrãsc, carpen etc.) sau invazive (îndeosebi
salcâmul) au ponderea importantã, acestea vor fi extrase preferenþial;

13 În sensul O.U.G. nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere
de reproducere, Anexa III punctele 5 ºi 6.
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În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta urmã-
toarele reguli:

Alte recomandãri:

2. Arborete în care nu se reglementeazã procesul de producþie, incluse
în tipul II funcþional
Aceste arborete urmeazã a fi gospodãrite în regim de conservare. În astfel
de arborete nu este posibilã (sau uneori dacã este posibilã, nu este permisã)

tãierile de lãrgire ºi luminare a ochiurilor vor înainta în general spre
partea sudicã (i.e. „marginea fertilã” a ochiurilor – unde instalarea
seminþiºului nu întâmpinã dificultãþi, Florescu et Nicolescu 1998).
Acestea se vor aplica doar iarna pe zãpadã ºi vor þine seama de anii de
fructificaþie doar dacã nu s-a instalat suficient seminþiº. Tãierile nu se
vor executa dacã stejarii pufoºi nu s-au regenerat într-o proporþie
apropiatã de cea caracteristicã tipului natural fundamental de pãdure;

tãierile de racordare se vor executa doar iarna pe zãpadã ºi doar dacã
seminþiºul stejarilor pufoºi este instalat pe cel puþin 70% din suprafaþã.

doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se vor face astfel
încât sã nu se rãneascã arborii remanenþi ºi sã nu se distrugã porþiunile
cu seminþiº deja instalat;

este indicat ca recoltarea masei lemnoase sã se facã iarna pe zãpadã,
pentru a nu se vãtãma seminþiºul existent, solul ºi anumite specii cu
valoare conservativã ridicatã;

parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare;

reþeaua de drumuri de colectare trebuie sã fie optim dimensionatã
(i.e. eficienþã maximã cu prejudicii minime).

pentru protejarea solului împotriva înierbãrii, a menþinerii unui mediu
mai umed dar ºi pentru favorizarea rectitudinii trunchiurilor ºi elagajului
stejarilor pufoºi, vor fi promovate subarboretul ºi speciile arborescente
de subetaj. Acolo unde lipsesc ºi nu se instaleazã în mod natural,
aceste specii pot fi introduse pe cale artificialã;

dacã existã zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi
gospodãrite conform cerinþelor de conservare ale acestora;

ochiurile cu pajiºti stepice naturale nu vor fi propuse la împãdurire.
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recoltarea de produse principale prin tãierile de regenerare clasice.
Ca urmare, gospodãrirea lor se va face prin lucrãri speciale de conservare.
Acestea urmãresc asigurarea continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arboretelor
într-o stare corespunzãtoare îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite. Aceste
lucrãri se împart în trei categorii:

Tãieri de conservare
Se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de
regenerare) ºi au în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese
însãºi din denumirea lor, aceste tãieri au ca scop principal conservarea
arboretului (i.e. asigurarea continuitãþii lui pentru îndeplinirea rolului ecopro-
tectiv) ºi nu extracþia de material lemnos (Giurgiu 1988).
În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:

Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementeazã producþia, se vor exe-
cuta lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare (Giurgiu 1988). Prin aceste

de regulã, tãierile vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale ºi promovarea
nucleelor de regenerare deja existente;

intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 10% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. uscãri
anormale, doborâturi ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã
etc.). În deceniile ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului,
dinamica regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite;

tãierile se vor aplica în ochiuri. Acestea se vor amplasa treptat în timp
ºi vor fi dispersate pe suprafaþa arboretului, potrivit stãrii acestuia;

ochiurile vor avea un diametru de pânã la o înãlþime de arbore;

de preferinþã, în ochiuri, vegetaþia lemnoasã (inclusiv subarboretul, cu
excepþia speciilor rare) va fi extrasã integral, printr-o tãiere unicã;

tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie abundentã a stejarilor pufoºi
(eventual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã existã
seminþiºuri instalate ºi sunt prezente specii rare). Doar dacã existã semin-
þiºuri deja instalate, nu se va þine cont de anul de fructificaþie;

dacã sunt porþiuni de arboret în care ponderea speciilor secundare sau invazive
este importantã, acestea vor fi extrase cu precãdere la prima intervenþie.



lucrãri se va urmãri formarea unor coroane ºi rãdãcini optim dezoltate, pen-
tru o rezistenþã sporitã la secetã. În cazul arboretelor de pe versanþi abrupþi,
cu soluri superficiale ºi/sau fenomene de eroziune, este indicat ca în cazul
plantaþiilor sã se utilizeze puieþi cu rãdãcina protejatã. Intensitatea ºi periodici-
tatea acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcþia de protecþie prioritarã
atribuitã. În general, intensitatea va fi mai micã iar periodicitatea mai mare
decât în arboretele cu funcþii de producþie ºi protecþie (Giurgiu 1988).

Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de
conservare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la
lucrãri de împãdurire a terenurilor goale, de completare a regenerãrii natu-
rale din nucleele existente, de ajutorare a regenerãrii naturale, de îngrijire a
seminþiºurilor instalate, de introducere a subetajului ºi subarboretului etc.
(Giurgiu 1988). Modul de aplicare a lucrãrilor va fi în general asemãnãtor cu
cel recomandat pentru pãdurile în care se reglementeazã procesul de pro-
ducþie (punctul 1), însã adaptat, în fiecare caz în parte, exigenþelor funcþiilor
de protecþie.

B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:
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Lucrãrile de întreþinere, reparaþii, modernizare, reabilitare a drumurilor se vor
face cu maximã precauþie pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofã
acestora. Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat
(se acceptã doar când nu existã altã variantã ºi când drumul respectiv are o
importanþã vitalã pentru proprietar sau comunitatea localã);

Exploatarea argilelor ºi nisipurilor din habitatul prioritar va fi strict
interzisã. În afara habitatului, astfel de acþiuni vor fi strict reglementate
pentru a evita producerea unor efecte negative asupra acestuia (e.g. pot
periclita stabilitatea versanþilor);

Populaþiile de ungulate se vor menþine în efective optime pentru a nu pericli-
ta regenerarea stejarilor pufoºi (ele pot distruge ghinda dar ºi regenerarea
de diferite dimensiuni). Având în vedere localizarea arboretelor de stejar
pufos în zone joase ºi în vecinãtatea terenurilor agricole, problema hranei
este oarecum rezolvatã ºi deci presiunea faunei asupra vegetaþiei forestiere
este în general redusã. Dacã este totuºi necesar, se vor aplica substanþe
repelente sau se vor folosi alte metode de protejare a regenerãrii stejarilor
pufoºi împotriva faunei sãlbatice;



Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de
sancþiuni pentru nerespectarea acestor prevederi.

MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

Aºa cum s-a menþionat anterior (Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri
Forestiere 1980), în trecut s-a încercat substituirea arboretelor de stejari
pufoºi cu specii considerate capabile sã valorifice superior staþiunile în
cauzã (i.e. din punct de vedere al producerii de masã lemnoasã). Astfel,
în foarte multe cazuri, în locul arboretelor/rariºtilor de stejari pufoºi, astãzi
întâlnim plantaþii de pini (pinul negru – Pinus nigra, dar în special pinul
silvestru – Pinus sylvestris) sau, pentru protejarea versanþilor acolo unde
eroziunea era deja accentuatã, plantaþii de salcâm (Robinia pseudacacia).
În astfel de situaþii dar ºi în cazul în care structura habitatelor este
deterioratã din alte cauze (alunecãri de teren, eroziune, doborâturi de vânt
ºi zãpadã, atacuri de insecte, pãºunat excesiv, incendii etc.),
sunt necesare mãsuri pentru refacerea stãrii de conservare favorabilã.

A. Intervenþii silviculturale
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Se va interzice pãºunatul în pãdure, în special în zonele cu regenerare
naturalã sau unde se urmãreºte instalarea acesteia. În terenurile cu
folosinþã pastoralã (i.e. pãºuni cu arbori), pãºunatul va fi reglementat
pentru a evita distrugerea florei ºi faunei, compactarea solului ºi
declanºarea unor fenomene de eroziune (terenurile sunt sensibile
având în vedere panta accentuatã) ºi chiar interzis în perioada când se
urmãreºte refacerea sau regenerarea arboretelor;

Aprinderea focului va fi permisã doar zone special amenajate din afara
habitatului. Având în vedere condiþiile de uscãciune caracteristice
pentru aceste habitate, arderea resturilor vegetale de pe terenurile
agricole limitrofe se va face doar cu acceptul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului ºi cu informarea în prealabil a serviciilor
publice comunitare pentru situaþii de urgenþã (conform prevederilor
art. 94, litera n, din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecþia mediului);

Se va interzice abandonarea în habitat a deºeurilor de orice naturã.

În urma unor perturbãri catastrofale, pãdurile de stejari pufoºi se vor
reface prin plantaþii, semãnãturi directe sau prin regenerare naturalã



B. Alte intervenþii

În cazul în care, din diverse cauze, stabilitatea versanþilor este afectatã sau sunt
prezente fenomene de eroziune accentuatã (de suprafaþã sau adâncime), se va
acþiona prompt pentru înlãturarea factorilor declanºatori ºi se vor aplica mãsuri
tehnice specifice pentru reabilitarea staþiunilor.
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(dacã poate fi asiguratã din arborete învecinate neafectate). Se va uti-
liza material reproductiv de provenienþã localã sau, dacã nu este posibil, din
ecotipuri similare;

Atunci când, din cauze naturale sau antropice, anumite specii ajung sã
domine ºi sã elimine stejarii pufoºi, amestecul va fi reglat prin mãsuri
silviculturale adecvate (în funcþie de stadiul de dezvoltare): descopleºiri,
degajãri, curãþiri, rãrituri, tãieri de regenerare, semãnãturi, plantaþii, aju-
torarea regenerãrii naturale etc.



Foto: B. Candrea - Pãdure de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) ºi stejar pufos (Quercus pubescens)
la Braniºtea Catârilor - jud. Dolj



4.2.5. Vegetaþie de silvostepã eurosiberianã cu Quercus spp. - 91I0*

4.2.5.1. Cadrul natural

Conform manualului de interpretare european (Comisia Europeanã 2003)
acest tip de habitat este reprezentat de pãduri ºi rariºti xero-termofile de
cvercinee din câmpiile Europei de sud-est. Climatul are un caracter
pronunþat continental, cu o mare amplitudine termicã, iar substratele pe care
se dezvoltã sunt reprezentate în general de loess. Stejarul pedunculat
(Quercus robur), cerul (Quercus cerris) ºi stejarul pufos (Quercus pubescens)
dominã în etajul arborilor, habitatul fiind bogat în specii continentale stepice
caracteristice alianþei Aceri tatarici – Quercion Zolyomi 1957. În prezent
aceste pãduri-rariºti au un areal foarte fragmentat ºi adesea (în special în
Austria) sunt degradate prin invazia salcâmului (Robinia pseudacacia).

În România, habitatul 91I0 este întâlnit în zonele cu caracter continental,
începând din sudul þãrii (în Câmpia Dunãrii) pânã în nord (în zonele de
nisipuri de la Carei). Având în vedere distribuþia geograficã largã a acestor
pãduri/rariºti dar ºi particularitãþile climatice ºi compoziþia diversã în specii
de cvercinee, Doniþã et al. (2005 a) încadreazã sub acest cod (i.e. 91I0)
urmãtoarele tipuri de ecosisteme forestiere14:
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R4138 – Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea) ºi stejar peduncu-
lat (Quercus robur) cu Acer tataricum;

R4146 – Pãduri-rariºti moldave de stejar pedunculat (Quercus robur) ºi
cireº (Prunus avium) cu Acer tataricum;

R4148 – Pãduri panonice psamofile de stejar pedunculat (Quercus
robur) cu Convallaria majalis;

R4156 – Pãduri danubian-balcanice de stejar brumãriu (Quercus
pedunculiflora), cer (Q. cerris), gârniþã (Q. frainetto) ºi stejar pufos
(Q. pubescens) cu Acer tataricum;

R4157 – Pãduri-rariºti danubian – vest-pontice de stejar brumãriu
(Quercus pedunculiflora) cu Acer tataricum;

R4159 – Pãduri ºi rariºti danubiene de stejar brumãriu (Quercus
pedunculiflora) ºi stejar pedunculat (Quercus robur) cu Tulipa bibersteiniana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

14 În urma discuþiilor ºi a consultãrii autorilor lucrãrii Habitatele din România, habitatul R4142 „Pãduri
balcanice mixte de gorun (Quercus petraea) ºi alun turcesc (Corylus colurna) cu Paeonia dahurica”
nu a mai fost inclus în corespondenþa cu 91I0* (Lazãr et al. 2007).



Pentru fiecare din aceste habitate, în Anexa 2 sunt prezentate tipurile de pãdure
aferente, conform corespondenþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b). Descrierea
prezentatã în continuare pentru ecosistemele menþionate mai sus se bazeazã pe
informaþiile prezentate în lucrarea Habitatele din România (Doniþã et al. 2005 a)
ºi pe informaþiile culese din teren cu ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de
habitate în vara anului 2006 (în cadrul proiectului LIFE05 NAT/R0/000176). Astfel,
conform acestei lucrãri, pãdurile ºi rariºtile de cvercinee din zona de silvostepã
euro-siberianã au o rãspândire largã la nivel naþional fiind întâlnite:

În toate aceste zone, habitatul 91I0* ocupã o suprafaþã aproximativã totalã
puþin peste 100 000 ha, din care 38 000 sunt în Transilvania.

Altitudinile sunt în general mici, între 20 m ºi 200 m în Câmpia Dunãrii, Dobrogea,
sudul Moldovei ºi estul Munteniei ºi între 150 ºi 500 m în Transilvania ºi nord-estul
Moldovei. Climatul este caracteristic zonelor joase, cu temperaturi medii anuale
cuprinse între 8 ºi 11.5oC ºi precipitaþiile medii anuale între 450 ºi 700 mm (mai
bogate în Transilvania). Relieful este divers, fiind reprezentat de versanþi slab –
mediu înclinaþi, cu expoziþii diferite (adesea umbriþi – R4138 sau însoriþi – R4146),
culmi, platouri, vãi largi, interdune, câmpii plane (uneori cu mici depresiuni).
Substratele sunt de asemenea variate: marne, gresii, nisipuri, tufuri, calcare, depozite
luto-argiloase ºi loessoide. Solurile de tip eutricambosol, preluvosol, faeoziom,
psamosol, sunt în general profunde, eubazice – mezobazice, hidric deficitare pe timpul
verii (excepþie R4138 – soluri hidric echilibrate), eutrofice sau mezotrofice.

În condiþiile descrise mai sus fitocenozele sunt diverse ºi sunt edificate de
specii europene nemorale, continentale, submediteraneene ºi caucaziene.
Stratul arborilor (etajul superior), este compus dupã caz, din stejar pedunculat
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în Podiºul Transilvaniei, mai frecvent în centrul podiºului (Câmpia
Transilvaniei) ºi teritoriile înconjurãtoare, în etajul nemoral, subetajul
pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun;

în nord–estul României, în depresiunea Jijia – Bahlui, în silvostepa cu
stejari mezofili;

pe nisipurile din nord-vestul României (Carei, Valea lui Mihai, Secuieni),
în zona de silvostepã;

în centrul ºi vestul Câmpiei Dunãrii, în zona de silvostepã, subzona
silvostepei cu pãduri termofile;

în estul Câmpiei Dunãrii, în Dobrogea, sudul Moldovei ºi estul Munteniei
în zona de silvostepã, subzona silvostepei cu pãduri de stejari termofili.



(Quercus robur), gorun (Q. petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), stejar
brumãriu (Q. pedunculiflora). Celelalte specii de cvercinee (stejarul pufos –
Q. pubescens, cerul – Q. cerris ºi gârniþa – Q. frainetto) apar în amestec
alãturi de cireº (Prunus avium), tei pucios (Tilia cordata), arþar
(A. platanoides) ºi frasin (Fraxinus excelsior). În etajul inferior apar arþarul
tãtãrãsc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre), carpenul (Carpinus
betulus), sorbul de câmp (Sorbus torminalis), ulmii de câmp (Ulmus minor,
U. procera), mojdreanul (Fraxinus ornus), mãrul pãdureþ (Malus sylvestris) ºi
pãrul pãdureþ (Pyrus pyraster). Gradul de acoperire al coronamentului
arborilor este variabil, de 70 – 100% în cazul arboretelor încheiate ºi
20 – 50% (60%) în cazul rariºtilor. Înãlþimile, la vârsta de 100 ani, variazã
între 15 ºi 25 (30) m (în funcþie de condiþiile staþionale).

Stratul arbuºtilor este bine dezvoltat ºi este reprezentat de alun (Corylus
avellana), pãducel (Crataegus monogyna), mãceº (Rosa canina), lemn câi-
nesc (Ligustrum vulgare), salbã moale (Euonymus europaeus), salbã râioasã
(E. verrucosus), dârmox (Viburnum lantana), cãlin (Viburnum opulus), soc
(Sambucus nigra), corn (Cornus mas), sânger (C. sanguinea), porumbar
(Prunus spinosa), scumpie (Cotinus coggygria) ºi uneori desiºuri de migdal
pitic (Amygdalus nana) ºi cireº pitic (Prunus fruticosa). Stratul ierbos este
bogat în specii caracteristice atât pãdurii (e.g. Asperula odorata, Asarum
europaeum, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Lithospermum
purpureocaeruleum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta) cât ºi ochiurilor de
pajiºte stepicã (e.g. Festuca valesiaca, Stipa capillata, Chrysopogon gryllus,
Stipa pennata, Phlomis tuberosa, Campanula sibirica).

4.2.5.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

Cu toate cã habitatul 91I0 este rãspândit pe tot cuprinsul þãrii, arealul sãu
este în general puternic fragmentat, cel mai adesea fiind prezent sub forma
unor insule înconjurate de terenuri agricole (mai ales în sud ºi est). Aceastã
situaþie se datoreazã atât extinderii terenurilor agricole în detrimentul celor
forestiere cât ºi înlocuirii tipurilor naturale de pãdure (i.e. cvercete sau rariºti
de cvercinee în acest caz) cu plantaþii, de cele mai multe ori de specii
exotice (în special salcâm – Robinia pseudacacia). La acestea, într-o mai
micã mãsurã, se poate adãuga ºi dirijarea defectuoasã a amestecurilor
(în arboretele exploatabile în curs de regenerare ºi în seminþiºurile ºi
arboretele tinere parcurse cu lucrãri de îngrijire).

Lucrarea „Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul
LIFE05 NAT/RO/000176 – Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007) prezintã
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o descriere mai amãnunþitã a ameninþãrilor potenþiale asupra acestor tipuri
de pãduri ºi rariºti. Dupã cum s-a menþionat ºi mai sus, situaþiile limitative de
origine antropicã reprezintã cea mai importantã categorie de ameninþãri
potenþiale. Chiar dacã cele legate de situaþia actualã (i.e. legislaþie ºi
administrare) se considerã cã vor fi soluþionate într-un viitor apropiat,
acestea trebuie tratate cu maximã atenþie, putând avea efecte grave asupra
stãrii de conservare a habitatelor. Pe lângã acestea mai meritã menþionate
urmãtoarele:

În ceea ce priveºte factorii biotici cu potenþial negativ asupra acestor pãduri
ºi rariºti de stejari, în special în arboretele supuse gospodãririi, mai importanþi
sunt urmãtorii:
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împãdurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat;

pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin habitat;

arderea vegetaþiei de pe terenurile din vecinãtatea habitatului.

competiþia interspecificã, care poate declanºa o succesiune a speciilor
ºi schimbarea compoziþiei habitatului. Datoritã periodicitãþii mari a
fructificaþiei la cvercinee, a proporþiei însemnate de ghindã consumatã
de cãtre faunã (insecte fitofage, ºoareci, pârºi, veveriþe, mistreþi,
cãpriori, pãsãri granivore etc.) cât ºi a necesitãþilor speciale de
dezvoltare a seminþiºurilor, în lipsa unor lucrãri adecvate, uneori
regenerarea cvercineelor poate fi dominatã ºi chiar eliminatã de cãtre
cea a celorlalte specii – e.g. arþarul tãtãrãsc, carpenul, jugastrul, teii
(i.e. mult mai competitive în ceea ce priveºte periodicitatea ºi abundenþa
fructificaþiei, instalarea ºi dezvoltarea ulterioarã a regenerãrii);

invazia unor specii exotice poate periclita starea de conservare favorabilã a
habitatului (e.g. salcâmul din arborete plantate în vecinãtate);

mãrimea redusã a populaþiei ºi izolarea reproductivã care pot duce în
timp la diminuarea adaptabilitãþii populaþiilor la schimbãrile de mediu
(datoritã reducerii variabilitãþii genetice);

înþelenirea solului care îngreuneazã regenerarea naturalã a stejarilor (în
special în combinaþie cu periodicitatea mare a fructificaþiei acestora);

vãtãmãrile provocate de entomofaunã ºi agenþii fitopatogeni la cvercinee pot
fi importante. Efectul acestora combinat cu alþi factori poate provoca
uscãri anormale în astfel de arborete.



4.2.5.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Chiar dacã, în general, sunt ecosisteme mai puþin complexe decât pãdurile
de luncã mixte (cel puþin din punct de vedere al compoziþiei arboretelor),
managementul acestora reclamã multã atenþie. Gospodãrirea lor trebuie sã
valorifice din plin fructificaþia stejarilor, având în vedere frecvenþa redusã a
anilor în care aceasta este abundentã precum ºi necesitãþile speciale de
dezvoltare a seminþiºurilor. De asemenea, intervenþiile silviculturale trebuie
sã se adapteze condiþiilor staþionale limitative, în special pentru regenerarea
speciilor de cvercinee (mai ales în cazul arboretelor din silvostepa externã).
Un alt aspect important ce trebuie avut în vedere în conducerea acestor
ecosisteme este prevenirea declanºãrii unor succesiuni în favoarea altor
specii decât cele edificatoare de habitat (e.g. salcâmul, teiul argintiu,
jugastrul, arþarul tãtãrãsc sau chiar carpenul). Adãugând la toate acestea ºi
eventualele tendinþe de încãlzire a climatului la nivel global dar ºi regional
(Bãlteanu et ªerban 2005), considerãm cã este necesar ca, cel puþin,
arboretele de acest gen din silvostepa externã sã fie supuse regimului de
conservare.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Având în vedere distribuþia largã la nivel naþional (i.e. ca rãspândire nu ca
suprafaþã ocupatã) a acestui habitat cât ºi diversitatea condiþiilor staþionale
în care pot fi întâlnite (mai mult sau mai puþin limitative), în aceste ecosisteme se
pot stabili atât þeluri de producþie cât ºi de protecþie. Astfel, conform sistemului de
clasificare funcþionalã din România (Anexa 3), arboretele pot fi încadrate:

a. fie în Grupa 1 funcþionalã – Vegetaþie forestierã cu funcþii speciale de
protecþie, respectiv în una din urmãtoarele categorii funcþionale prioritare15:
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15 Când arboretele îndeplinesc o funcþie de protecþie mai intensivã (e.g. arborete din rezervaþii), categoria
funcþionalã prioritarã este alta decât cele menþionate în text.

1.2.g pãduri situate pe nisipuri mobile (tip funcþional III);

1.3.a pãduri de stepã ºi cele de la limita dintre stepã ºi silvostepã (tip
funcþional III);



b. fie în Grupa a 2 a funcþionalã – Vegetaþie forestierã cu funcþii de
producþie ºi protecþie, respectiv în una dintre urmãtoarele categorii
funcþionale:

În funcþie de cele 2 situaþii descrise mai sus, se individualizeazã urmãtoarele
grupe de mãsuri de gospodãrire:

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producþie
În ceea ce priveºte lucrãrile de îngrijire, prin toate operaþiunile culturale se vor
promova speciile de cvercinee caracteristice tipului natural fundamental de
pãdure. Pentru pãdurile care fac parte din acest habitat se propun urmãtoarele:

Lucrãri de ajutorare a regenerãrii ºi îngrijire a seminþiºurilor:
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2.0.a pãduri destinate sã producã, în principal, arbori groºi ºi foarte
groºi, de calitate superioarã, pentru obþinerea de furnire ºi lemn de
claviaturã (tip funcþional V);

2.0.b pãduri destinate sã producã, în principal, arbori groºi ºi foarte
groºi, de calitate superioarã, pentru cherestea (tip funcþional VI);

2.0.c pãduri destinate sã producã, în principal, arbori mijlocii ºi subþiri,
pentru celulozã, construcþii rurale ºi alte utilizãri (tip funcþional VI).

1.3.c pãduri de stejari din zonele de câmpie, supuse regimului de con-
servare (tip funcþional II);

1.3.g trupuri de pãdure dispersate, cu suprafeþe sub 100 ha, situate în
zona de câmpie (tip funcþional III);

1.3.k lizierele situate de-a lungul trupurilor de pãdure din zonele de
câmpie, pe o lãþime de pânã la 20 m (tip funcþional II).

Pentru crearea unor condiþii bune de regenerare, în cazul în care pãtura
erbacee este foarte bine dezvoltatã, solul va fi mobilizat pe 30 – 40 %
din suprafaþa ce se urmãreºte a fi însãmânþatã, cu atenþie însã pentru
protejarea speciilor rare;

Dacã subarboretul ºi/sau speciile secundare sunt abundente ºi nu au
fost extrase la timp, acestea trebuie înlãturate imediat dupã instalarea
seminþiºului de cvercinee (la sfârºitul iernii, dupã trecerea perioadei cu
geruri puternice, astfel încât sã nu fie vãtãmat seminþiºul crescut la
umbrã ºi incomplet lignificat). Tãierea se recomandã a fi executatã de
sub colet;



Degajãri ºi depresaje:
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În cazul în care fructificaþiile sunt foarte rare sau seminþiºul speciilor de
cvercinee nu se instaleazã în ochiurile deschise prin tãieri de regenerare, se
va recurge la plantaþii (eventual la semãnãturi directe). Materialul semi-
nologic va fi de provenienþã localã sau din ecotipuri similare. Pe lângã
speciile edificatoare, pot fi introduse, în microstaþiuni favorabile, ºi alte
esenþe valoroase (cireº, arþar, sorb etc.), în proporþie apropiatã de cea
a tipului natural fundamental de pãdure, crescând astfel biodiversitatea,
valoarea ecologicã ºi economicã a arboretului. În arboretele din sil-
vostepã este indicat, ca în cazul plantaþiilor, sã se utilizeze puieþi cu
rãdãcina protejatã;

Seminþiºul speciilor principale vãtãmat cu ocazia lucrãrilor de exploa-
tare se va recepa;

Pentru protejarea seminþiºurilor de concurenþa speciilor ierboase ºi
arbustive, se vor executa descopleºiri. Se recomandã ca în primii 2 – 3 ani
de la instalare (pânã la atingerea unei înãlþimi de 40 – 50 cm), în funcþie
de condiþiile caracteristice fiecãrui arboret, sã se efectueze câte douã
descopleºiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaþie (luna mai) ºi
alta spre sfârºitul acestuia (lunile septembrie – octombrie);

Tot în acest stadiu se vor extrage ºi lãstarii ºi drajonii care ameninþã
dezvoltarea exemplarelor din sãmânþã;

În cazul plantaþiilor executate în zone ºi/sau perioade secetoase se
recomandã receparea acestora, cu excepþia plantaþiilor realizate cu
puieþi cu rãdãcina protejatã.

În cazul stejarului, se va urmãri (prin toate lucrãrile de îngrijire ºi con-
ducere), pe cât posibil, promovarea varietãþilor rezistente (puberula, în
staþiunile cu deficit de umiditate ºi tardiflora, în staþiunile expuse
îngheþurilor târzii);

Depresaje se vor executa dacã existã regenerãri de cvercinee excesiv de dese;

Lucrãrile vor promova fenotipurile valoroase ºi exemplarele regenerate
din sãmânþã în detrimentul celor din lãstari;

Lucrãrile vor urmãri proporþionarea amestecului, prin protejarea stejarului
pedunculat, stejarului brumãriu ºi/sau gorunului ºi stejarilor pufoºi
(în funcþie de condiþiile de biotop), dar fãrã a se neglija speciile
principale de amestec valoroase (inclusiv teiul argintiu);



Curãþiri:
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Speciile pioniere nu vor fi extrase în totalitate, fiind importante ca sursã
de hranã pentru faunã ºi uneori pentru obþinerea de material lemnos
valorificabil;

Lucrãrile se vor executa de obicei în perioada august – septembrie
(eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale ºi se
vor realiza prin retezarea de jos sau prin frângerea vârfului speciilor
nedorite (astfel încât acestea sã rãmânã la o înãlþime cu 40 – 50% mai
redusã decât cea a cvercineelor);

Periodicitatea degajãrilor va fi adaptatã caracteristicilor fiecãrui arboret,
dar de regulã nu va depãºi 2 – 3 ani, decât în cazul arboretelor pure ºi
de productivitate inferioarã, unde poate ajunge chiar la 4 ani.

Lucrãrile se vor concentra în jurul speciilor principale, în special a ste-
jarului pedunculat, stejarului brumãriu, gorunului ºi stejarilor pufoºi.
Selecþia va fi negativã ºi va urmãri eliminarea fenotipurilor inferioare, a
lãstarilor ºi a speciilor care împiedicã dezvoltarea cvercineelor.
În acelaºi timp se va urmãri proporþionarea optimã a amestecului;

În ceea ce priveºte intensitatea intervenþiilor se va avea în vedere cã, la
cvercinee (în special la stejarul pedunculat), o coroanã insuficient
dezvoltatã (datoritã desimii ridicate a arboretului) conduce la reducerea
vigorii de creºtere ºi la dezvoltarea crãcilor lacome, în timp ce o spaþiere
exageratã determinã un elagaj defectuos ºi formarea de trunchiuri
sinuoase (i.e. pondere mare de lemn de calitate inferioarã la
exploatabilitate);

Se recomandã ca, în urma aplicãrii lucrãrilor, solul sã nu rãmânã
descoperit (consistenþa arboretului sã nu se reducã sub 0.75);

Se va evita executarea curãþirilor imediat dupã intrarea în vegetaþie
(pentru a nu se rãni lujerii tineri), sau la sfârºitul sezonului de vegetaþie
(pentru a nu se predispune lujerii incomplet lignificaþi îngheþurilor
timpurii);

Periodicitatea lucrãrilor va fi corelatã cu particularitãþile fiecãrui arboret,
de obicei va fi de 4 – 5 ani în arboretele amestecate ºi de productivitate
mijlocie/superioarã ºi de 6 – 7 ani în cele pure ºi de productivitate
inferioarã.



Rãrituri:
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Lucrãrile vor avea caracter selectiv ºi se vor executa doar în porþiunile
de arboret bine încheiate. Se va urmãri:

promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul
rând sub raport biologic, dar ºi economic);

proporþionarea optimã a compoziþiei (promovarea stejarului
pedunculat, stejarului brumãriu, gorunului ºi stejarilor pufoºi fiind
mereu obiectivul prioritar de realizat);

promovarea speciilor amelioratoare de sol (tei argintiu, pãr,
mãr etc.) în staþiuni cu xerofitism accentuat.

Pentru eficientizarea lucrãrilor, acestea se pot limita doar la promovarea unui
anumit numãr de arbori din speciile principale, rãspândiþi pe cât posibil
uniform pe suprafaþa întregului arboret. Astfel, în funcþie de numãrul de
exemplare care se doresc a fi obþinute la vârsta exploatabilitãþii pe hectar ºi
de stadiul de dezvoltare în care se aflã arboretul în momentul aplicãrii
lucrãrii, arborii de viitor pot fi însemnaþi (cel puþin în arboretele de
productivitate superioarã ºi mijlocie) ºi lucrãrile se pot aplica doar în jurul lor;

Intensitatea va fi adaptatã particularitãþilor ecologice ale speciilor dar ºi
însuºirilor pe care trebuie sã le îndeplineascã lemnul produs. Astfel, în cazul
stejarului, când se urmãreºte obþinerea de diametre mari, se va crea spaþiu
suficient pentru dezvoltarea unor coroane armonios proporþionate (cu prudenþã la
începutul stadiului de pãriº pentru a nu se forma crãci groase). Intensitatea
rãriturilor va fi mai mare dupã atingerea stadiului de codriºor. Pentru
obþinerea de lemn de derulaj (e.g. la gorun), este de preferat ca inelele
anuale sã fie înguste ºi egale, ceea ce reclamã tãieri de intensitate mai
redusã ºi fãrã degajarea bruscã a coroanelor. Indiferent de scopul urmãrit,
consistenþa nu se va reduce sub 0.75;

Dacã se considerã necesar, în arboretele de productivitate superioarã,
se poate efectua elagaj artificial (în stadiu de pãriº) la arborii de viitor;

În staþiunile cu uscãciune ridicatã, pentru diminuarea evapotranspiraþiei
produse de vânturile calde ºi uscate, se recomandã menþinerea unor
liziere bogate în subarboret ºi specii arborescente secundare;

Periodicitatea lucrãrilor va fi adaptatã caracteristicilor structurale ale
fiecãrui arboret (de la 7 – 8 ani la arboretele tinere, amestecate ºi de
productivitate mijlocie/superioarã ºi pânã la 12 ani în cele mature, pure
ºi de productivitate inferioarã).



În ultima pãtrime a ciclului de viaþã al arboretelor (Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5), pânã la începutul tãierilor de pro-
duse principale, se vor aplica numai tãieri de igienã, cu recomandarea de a
menþine arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), pentru conservarea biodiver-
sitãþii (pânã la 5 exemplare la hectar).

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, pentru conservarea biodi-
versitãþii, menþinerea capacitãþii adaptive ºi vitalitãþii populaþiilor de arbori,
considerãm cã regimul codrului este singurul care poate fi avut în vedere.
Din acelaºi considerent (i.e. biodiversitate), poate fi avutã în vedere ºi
exceptarea de la tãierea de regenerare a câtorva exemplare mature care vor
fi pãstrate în compoziþia noului arboret (10 – 20 arbori/ha, de preferinþã
exemplare de cvercinee care s-au dezvoltat în condiþii de luminã suficientã).
Dacã este posibil, este de dorit ca în cuprinsul habitatului sã se creeze ºi sã
se menþinã un mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în perma-
nenþã, cel puþin unul sã fie matur).

În ceea ce priveºte tãierile de regenerare, pentru pãdurile care fac parte din
acest habitat, se propun urmãtoarele:
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în arboretele ajunse la vârsta exploatabilitãþii tehnice se recomandã
aplicarea tratamentului tãierilor progresive. Este de dorit ca pentru
arboretele de stejar brumãriu de productivitate superioarã ºi mijlocie sã
se adopte vârste ale exploatabilitãþii tehnice apropiate de cele ale ste-
jarului pedunculat. Pentru stejarul pufos, faþã de prevederile norma-
tivelor în vigoare, se recomandã majorarea acestor vârste cu 10 – 20 ani;

pentru evitarea reducerii variabilitãþii genetice, în cazul arboretelor izo-
late reproductiv în momentul aplicãrii tãierilor de regenerare (situate,
faþã de alte arborete mature, la o distanþã mai mare decât cea maximã
de rãspândire a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu polenizare
anemofilã), este de dorit ca în perioada de regenerare sã se menþinã,
atât timp cât se urmãreºte însãmânþarea naturalã, cel puþin 50 semin-
ceri la hectar16, din speciile de bazã (în special în cazul cvercineelor,
care au ºi dezavantajul unei distanþe reduse de diseminare);

perioada de regenerare a fiecãrui arboret va fi de minim 20 ani, cu
3 – 4 tãieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lãrgite pe mãsurã

16 În sensul O.U.G. nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere
de reproducere, Anexa III punctele 5 ºi 6.
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ce seminþiºul se dezvoltã. Ochiurile vor avea diametrul de 1.0 – 1.5 (2.0)
înãlþimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formã elipticã ºi cu axa mare
pe direcþia est-vest (caracteristic pentru staþiunile cu deficit de umiditate);

tãierile propriu-zise de regenerare a arboretelor pot fi precedate de
tãieri preparatorii, care urmãresc luminarea (i.e. dezvoltarea)
coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulãrii fructificaþiei.
Cu aceeaºi ocazie se pot extrage ºi speciile/exemplarele a cãror participare
la instalarea noului arboret nu este doritã. Aceste lucrãri sunt necesare
doar în arboretele care au indicele de densitate cel puþin 0.9 ºi în care
prin rãrituri nu s-a realizat deja selecþia ºi favorizarea arborilor semin-
ceri. Tãierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte de tãierile de regenerare
propriu-zise ºi vor avea o intensitate de 10 – 25%, însã fãrã a reduce
consistenþa arboretului sub 0.7 – 0.8. Pentru a evita înþelenirea solului,
nu se va elimina subarboretul ºi exemplarele din etajul dominat;

în cazul tãierilor de deschidere a ochiurilor, consistenþa din ochiuri se va
reduce pânã la 0.4 – 0.5. Dacã existã deja seminþiºuri instalate, arborii din
aceste ochiuri pot fi extraºi chiar integral ºi odatã cu ei se va elimina ºi sub-
arboretul (cu excepþia speciilor rare). Tãierile se vor executa în anii cu
fructificaþie abundentã a speciilor edificatoare (eventual în cel urmãtor) ºi de
preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã existã seminþiºuri instalate ºi în
pãtura ierboasã existã specii rare). Doar dacã existã seminþiºuri deja
instalate (ochiurile vor fi deschise cu prioritate în aceste locuri), nu se va þine
cont de anul de fructificaþie. Dintre cvercinee vor fi promovate, în primul rând,
speciile cu fructificaþie mai rarã (stejarul pedunculat, gorunii, stejarul
brumãriu ºi stejarii pufoºi), în detrimentul cerului ºi pe alocuri chiar a gârniþei.
Dacã sunt porþiuni de arboret în care specii secundare (carpen, jugastru,
arþar tãtãrãsc, tei etc.) sau invazive (îndeosebi salcâmul) au ponderea impor-
tantã, acestea vor fi extrase preferenþial;

tãierile de lãrgire ºi luminare a ochiurilor vor înainta în general spre
partea sudicã (i.e. „marginea fertilã” a ochiurilor – unde instalarea
seminþiºului nu întâmpinã dificultãþi, Florescu et Nicolescu 1998).
Acestea se vor aplica doar iarna pe zãpadã ºi vor þine seama de anii de
fructificaþie doar dacã nu s-a instalat suficient seminþiº. Tãierile nu se
vor executa dacã speciile edificatoare nu s-au regenerat într-o proporþie
apropiatã de cea caracteristicã tipului natural fundamental de pãdure;

tãierile de racordare se vor executa doar iarna pe zãpadã ºi doar dacã
seminþiºul speciilor edificatoare este instalat pe cel puþin 70 % din
suprafaþã ºi într-o proporþie apropiatã de cea caracteristicã tipului natu-
ral fundamental de pãdure.



În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta urmã-
toarele reguli:

Alte recomandãri:

2. Arborete în care nu se reglementeazã procesul de producþie, incluse
în tipul II funcþional
Aceste arborete urmeazã a fi gospodãrite în regim de conservare. În astfel
de arborete nu este posibilã (sau uneori dacã este posibilã, nu este
permisã) recoltarea de produse principale prin tãierile de regenerare clasice.
Ca urmare, gospodãrirea lor se va face prin lucrãri speciale de conservare.
Acestea urmãresc asigurarea continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arboretelor
într-o stare corespunzãtoare îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite. Aceste
lucrãri se împart în trei categorii:

Tãieri de conservare
Se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de
regenerare) ºi au în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese
însãºi din denumirea lor, aceste tãieri au ca scop principal conservarea
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doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se vor face astfel
încât sã nu se rãneascã arborii remanenþi ºi sã nu se distrugã porþiunile
cu seminþiº deja instalat;

este indicat ca recoltarea masei lemnoase sã se facã iarna pe zãpadã,
pentru a nu se vãtãma seminþiºul existent, solul ºi anumite specii cu
valoare conservativã ridicatã;

parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare;

reþeaua de drumuri de colectare trebuie sã fie optim dimensionatã
(i.e. eficienþã maximã cu prejudicii minime).

pentru protejarea solului împotriva înierbãrii, a menþinerii unui mediu
mai umed dar ºi pentru favorizarea rectitudinii trunchiurilor ºi elagajului
cvercineelor, vor fi promovate subarboretul ºi speciile arborescente de
subetaj. Acolo unde lipsesc ºi nu se instaleazã în mod natural, aceste
specii pot fi introduse pe cale artificialã;

dacã existã zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi
gospodãrite conform cerinþelor de conservare ale acestora;

ochiurile cu pajiºti stepice naturale nu vor fi propuse la împãdurire.
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arboretului (i.e. asigurarea continuitãþii lui pentru îndeplinirea rolului ecopro-
tectiv) ºi nu extracþia de material lemnos (Giurgiu 1988).

În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:

Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementeazã producþia, se vor executa
lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare. Intensitatea ºi periodicitatea
acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcþia de protecþie prioritarã
atribuitã. În general, intensitatea va fi mai micã iar periodicitatea mai mare
decât în arboretele cu funcþii de producþie ºi protecþie (Giurgiu 1988).

Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de
conservare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la
lucrãri de împãdurire a terenurilor goale, de completare a regenerãrii naturale
din nucleele existente, de ajutorare a regenerãrii naturale, de îngrijire a

de regulã, tãierile vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale ºi promovarea
nucleelor de regenerare deja existente;

intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 10% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. uscãri
anormale, doborâturi ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã etc.).
În deceniile ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului,
dinamica regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite;

tãierile se vor aplica în ochiuri. Acestea se vor amplasa treptat în timp
ºi vor fi dispersate pe suprafaþa arboretului, potrivit stãrii acestuia ;

ochiurile vor avea un diametru de pânã la o înãlþime de arbore;

de preferinþã, în ochiuri, vegetaþia lemnoasã (inclusiv subarboretul, cu
excepþia speciilor rare) va fi extrasã integral, printr-o tãiere unicã;

tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie abundentã a cvercineelor (even-
tual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã existã sem-
inþiºuri instalate ºi în pãtura ierboasã sunt prezente specii rare). Doar dacã
existã seminþiºuri deja instalate, nu se va þine cont de anul de fructificaþie;

dacã sunt porþiuni de arboret în care ponderea speciilor secundare sau invazive
este importantã, acestea vor fi extrase cu precãdere la prima intervenþie.



seminþiºurilor instalate, de introducere a subetajului ºi subarboretului etc.
(Giurgiu 1988). Modul de aplicare a lucrãrilor va fi în general asemãnãtor cu
cel recomandat pentru pãdurile în care se reglementeazã procesul de
producþie (punctul 1), însã adaptat, în fiecare caz în parte, exigenþelor
funcþiilor de protecþie.

B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:

Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de sancþiuni
pentru nerespectarea acestor prevederi.
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Lucrãrile de întreþinere, reparaþie, modernizare, reabilitare a drumurilor se
vor face cu maximã precauþie pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofã
acestora. Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat
(se acceptã doar când nu existã altã variantã ºi când drumul respectiv are o
importanþã vitalã pentru proprietar sau comunitatea localã);

Populaþiile de ungulate se vor menþine în efective optime pentru a nu
periclita regenerarea speciilor edificatoare (ele pot distruge ghinda dar
ºi regenerarea). Dacã este necesar se vor aplica substanþe repelente
sau se vor folosi alte metode de protejare a regenerãrii speciilor edifica-
toare împotriva faunei sãlbatice;

Se va interzice pãºunatul în pãdure, în special în zonele cu regenerare
sau unde se urmãreºte instalarea regenerãrii naturale. În ochiurile de
pajiºte stepicã se va limita pãºunatul atât pentru evitarea compactãrii
solului dar ºi pentru a evita distrugerea florei ºi faunei;

Aprinderea focului va fi permisã doar în zone special amenajate din
afara habitatului. Având în vedere condiþiile de uscãciune caracteristice
pentru aceste habitate, pericolul extinderii în fond forestier a unor
incendii produse în terenurile limitrofe este mare. De aceea, arderea
resturilor vegetale de pe terenurile agricole învecinate se va face doar
cu acceptul autoritãþii competente pentru protecþia mediului ºi cu infor-
marea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaþii de
urgenþã (conform prevederilor art. 94, litera n, din O.U.G. nr. 195/2005
privind protecþia mediului);

Se va interzice abandonarea în habitat a deºeurilor de orice naturã.



MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

Având în vedere climatul cu tendinþe de aridizare, caracteristic zonelor de
câmpie, presiunea antropicã ridicatã asupra acestor ecosisteme ºi apariþia în
anumite arborete a uscãrii anormale la cvcercinee, refacerea stãrii de con-
servare favorabilã în arboretele degradate reclamã o atenþie deosebitã.

A. Intervenþii silviculturale

B. Alte intervenþii

Pentru a se reduce presiunea antropicã asupra acestor habitate dar ºi
pentru diminuarea tendinþelor de aridizare a climatului din zonã, se
recomandã creºterea procentului de împãdurire în zona de silvostepã,
inclusiv prin împãdurirea unor terenuri agricole ºi prin realizarea unui sistem
de perdele forestiere de protecþie.
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În urma unor perturbãri, pãdurile de stejari din câmpie se pot reface prin
plantaþii, semãnãturi directe sau prin regenerare naturalã (dacã poate fi
asiguratã din arborete învecinate neafectate). Se va utiliza material de
provenienþã localã sau, dacã nu este posibil, din ecotipuri similare;

Atunci când, din cauze naturale sau antropice, anumite specii edifica-
toare de habitat sunt dominate ºi chiar eliminate, amestecul va fi reglat
prin mãsuri silviculturale adecvate (în funcþie de stadiul de dezvoltare):
descopleºiri, degajãri, curãþiri, rãrituri, tãieri de regenerare, semãnãturi,
plantaþii, ajutorarea regenerãrii naturale etc.



Foto: B. Candrea - Pãdure de gorun (Quercus petraea) cu carpen (Carpinus betulus) la Cincu - jud. Braºov



4.2.6. Pãduri dacice de stejar ºi carpen - 91Y0

4.2.6.1. Cadrul natural

La nivel european (Comisia Europeanã 2003) acest tip de habitat este
descris ca pãduri formate din diverse specii de cvercinee (Quercus robur,
Q. petraea, Q. petraea ssp. dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto) în amestec
cu carpen (Carpinus betulus), localizate pe flancurile ºi piemonturile
Carpaþilor de est ºi sud ºi în Podiºul Ucrainei de vest. Azonal, pot apãrea
pãduri de stejar cu carpen ºi în zona Moesiacã a alianþei Quercion frainetto,
în partea esticã a zonei Panonice ºi vesticã a zonei Pontice de silvostepã ºi
în zona dealurilor pre-Pontice ale Europei de sud-est. Ecosistemele se
caracterizeazã printr-un amestec al speciilor sub-mediteraneene din alianþa
Quercion frainetto ºi, în est, din specii Euxinice.

Având în vedere distribuþia geograficã largã a habitatului dar ºi compoziþia
diversã în specii de cvercinee, în România acest habitat a fost echivalat cu
urmãtoarele tipuri de ecosisteme forestiere (Doniþã et al. 2005 a):

Pentru fiecare din aceste habitate, în Anexa 2, sunt prezentate tipurile de
pãdure aferente, conform corespondenþei elaborate de Doniþã et al. (2005 b).
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R4124 – Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvati-
ca) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii;

R4125 – Pãduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pilosa;

R4126 – Pãduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis;

R4128 – Pãduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria
bulbifera;

R4135 – Pãduri vest–pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei
argintiu (Tilia tomentosa) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium
cernuum;

R4143 – Pãduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu
Melampyrum bihariense;

R4147 – Pãduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur)
ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Descrierea prezentatã în continuare pentru aceste habitate în þara noastrã
se bazeazã pe date extrase din lucrãri de specialitate (Doniþã et al. 2005 a,
Paºcovschi 1967, Paucã-Comãnescu et al. 1980) ºi pe informaþii culese din
teren cu ocazia identificãrii ºi descrierii unor astfel de habitate în vara anului 2006
(în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176). Astfel, pãdurile dacice de
stejari cu carpen sunt larg rãspândite la nivel naþional, fiind întâlnite în: toate
dealurile peri- ºi intracarpatice din vestul ºi centrul þãrii, dealurile din nordul
þãrii, Podiºul Transilvaniei ºi podiºurile din estul României, Subcarpaþii
Moldovei ºi de Curburã, în sud-estul României (în special în Dobrogea de
Nord) ºi în Câmpia Dunãrii. Ca zonare a vegetaþiei, acest habitat apare în
etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun ºi în
zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari mezofili. Suprafaþa
totalã ocupatã este de aproximativ 422 000 ha, din care 127 000 ha în
Transilvania.

Condiþiile de vegetaþie sunt caracteristice unor altitudini relativ joase (între
100 ºi 450 m în Câmpia Dunãrii ºi Podiºul Central Moldovenesc ºi 200 ºi 850 m
în rest, mai ridicate pentru R4124), cu temperaturi medii anuale între 7.5 ºi 10oC
ºi precipitaþiile medii anuale între 500 ºi 800 mm. Relieful este divers, fiind
reprezentat de versanþi slab – mediu înclinaþi, cu expoziþii diferite (adesea
umbriþi – R4135), coame, culmi late, platouri, vãi largi (mai mult umbrite –
R4128, R4135) ºi câmpii înalte. Substratele sunt în general diverse: molase,
marne, gresii calcaroase, depozite luto-argiloase, loess ºi material aluvionat
pe vãi, luturi, argile, conglomerate, calcare, ºisturi cristaline ºi chiar roci
vulcanice. Ca urmare, solurile sunt variate, în general din clasele luvisoluri ºi
cambisoluri.

Ansamblul de condiþii descrise mai sus sunt favorabile instalãrii ºi dezvoltãrii
vegetaþiei forestiere ºi, ca atare, stimuleazã formarea unor amestecuri
diverse (i.e. „pãduri de ºleau”).
Fitocenoze întâlnite sunt edificate în majoritatea cazurilor de specii europene
nemorale (în cazul habitatelor R4135, R4147 ºi R4126, apar ºi specii
balcanice ºi caucaziene). Stratul arborilor (etajul superior), este compus în
general, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv
sau cu amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca), alte
specii de cvercinee (cer – Quercus cerris, gârniþã – Q. frainetto, stejar
pedunculat – Q. robur), tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), cireº
(Prunus avium), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), frasini
(Fraxinus angustifolia, F. excelsior), mojdrean (F. ornus), ulmi (Ulmus glabra,
U. minor), uneori chiar plop tremurãtor (Populus tremula). În anumite cazuri
stejarul pedunculat (Quercus robur) poate sã domine etajul arborilor (cazul habitatelor
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R4143 ºi R4147). În etajul inferior apar: carpenul (Carpinus betulus), jugastrul
(Acer campestre), sorbul (Sorbus torminalis), mãrul pãdureþ (Malus
sylvestris), pãrul pãdureþ (Pyrus pyraster) ºi arþarul tãtãrãsc (Acer tataricum).
Arboretul asigurã în general o acoperire de 80 – 100% ºi atinge înãlþimi de
18 – 33 m, la vârsta de 100 ani (în funcþie de condiþiile staþionale).

Stratul arbuºtilor este prezent într-o proporþie variabilã (în funcþie de
umbrirea coronamentului arboretului) ºi este reprezentat de alun (Corylus
avellana), corn (Cornus mas), sânger (C. sanguinea), pãducel (Crataegus
monogyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), salbã moale (Euonymus
europaeus), salbã râioasã (E. verrucosus), dârmox (Viburnum lantana), soc
(Sambucus nigra), spinul cerbului (Rhamnus catharticus) ºi mãceº (Rosa canina).

În funcþie de specificul biotopurilor, stratul ierbos poate fi încadrat în 3 mari
categorii:

Local (cazul habitatului R4135) mai pot sã aparã specii sudice xeromezofile
cum sunt: Scutellaria altissima, Lithospermum purpureocaeruleum,
Mercurialis ovata, Viola suavis etc.
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Pe soluri de la slab acide la neutre, cu grad ridicat de saturaþie de baze
– pãtura erbacee este alcãtuitã preponderent din specii de mull: Asarum
europaeum, Brachypodium sylvaticum, Arum orientate, A. maculatum,
Melampyrum bihariense, Stellaria holostea, Galium odoratum, Geum
urbanum, Polygonatum latifolium, Lathyrus niger, L. vernus, L. hallersteinii,
Lamium galeobdolon, Euphorbia amygdaloides, Dentaria bulbifera,
Sanicula europaea, Veronica chamaedrys etc.;

Pe soluri moderat acide, cu grad mijlociu de saturaþie în baze, mai ales
în arborete luminate – flora ierboasã este compusã predominant din
graminee: Festuca drymeja, Melica uniflora, Poa nemoralis, Carex
pilosa (specie indicatoare de soluri pseudogleizate), C. sylvatica, Luzula
luzuloides (întâlnitã mai ales pe versanþi puternic înclinaþi, la fel ca ºi
urmãtoarea specie), Calamagrostis arundinacea etc. Pe lângã care se
întâlnesc ºi: Veronica officinalis, Galium schultesii, Glechoma hirsuta,
Lithospermum purpureocaeruleum, Hieracium transsylvanicum etc.;

Pe soluri scheletice, acide, oligotrofice, de pe versanþi însoriþi ºi
puternic înclinaþi – predominã speciile de arbuºti pitici: Chamaecytisus
hirsutus, C. heuffelii, Cytisus nigricans, Genista tinctoria, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Calluna vulgaris, Bruckenthalia spiculifolia etc.
Pe lângã care se gãsesc: Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Veronica
officinalis, Galium pseudaristatum, Fragaria viridis etc.
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Datoritã raportului favorabil dintre factorii climatici ºi edafici din biotopuri ºi a
diversitãþii mari a speciilor vegetale, reþeaua troficã a biocenozelor este
dintre cele mai bogate. De asemenea sunt frecvenþi ºi consumatorii polifagi.
Astfel ºleaurile naturale sunt considerate printre cele mai stabile biocenoze.

În ceea ce priveºte dinamica acestor ecosisteme complexe, Paºcovschi
(1967) prezintã câteva aspecte surprinse atât în pãdurea naturalã cât ºi în
cea gospodãritã. Astfel, se presupune cã, în trecut, proporþia cvercineelor
în compoziþia pãdurilor naturale era mai mare decât cea întâlnitã în prezent,
în urma lucrãrilor aplicate. Datoritã activitãþilor antropice, unele arborete
s-au transformat din cverceto-ºleauri (sau chiar din cvercete pure) în
ºleaurile actuale, mai mult sau mai puþin derivate. În arboretele naturale,
cvercineele ocupã în general etajul dominant din arboret ºi sunt reprezentate
de arbori de dimensiuni ºi vârste considerabil mai mari, comparativ cu
celelalte specii situate în etajul dominat.

Prezenþa constantã a cvercineelor în compoziþia arboretelor de ºleau (mai
ales a celor naturale, lipsite de intervenþii antropice) este interesantã, având
în vedere dezavantajele acestor specii (în special a stejarului pedunculat ºi
gorunului) în faþa celor de amestec (Paºcovschi 1967):

Cu toate acestea, cvercineele sunt suficient de competitive având în vedere
longevitatea lor (o singurã generaþie de stejar ºi/sau gorun corespunde mai
multor generaþii ale altor specii), dimensiunile pe care le realizeazã, rezistenþa
mai ridicatã la condiþii de uscãciune, la vânturile puternice ºi la gerurile
extreme (în special comparativ cu unul dintre cei mai de temut competitori –
carpenul). În plus au exigenþe mai reduse faþã de condiþiile de sol (i.e. fertilitate,
umiditate) datoritã sistemului de înrãdãcinare pivotant ºi nutriþiei micoritice,
iar pãºunatul de cãtre animale domestice ºi/sau sãlbatice pare sã afecteze
mai mult speciile de amestec (i.e. care sunt mai preferate) ºi astfel ar
favoriza cvercineele. De asemenea, în Dobrogea, studiile efectuate în urma
producerii unor incendii de pãdure au evidenþiat rezistenþa mai bunã a cvercineelor
comparativ cu cea a cãrpiniþei ºi a mojdreanului (Paºcovschi 1967).

Asupra modului de perpetuare a speciilor de cvercinee în pãdurile de
amestec naturale ºi în cele gospodãrite, s-au emis mai multe ipoteze

seminþiº care suportã puþin umbrirea;

fructificaþii rare ºi diseminare mai dificilã;

creºterea în tinereþe mai redusã;

dãunãtorii numeroºi ºi care pot produce efecte semnificative.



(Paºcovschi 1967). Regenerarea lor în pãdurea naturalã se presupune cã
s-a realizat prin formarea unor goluri, ca urmare a uscãrii ºi/sau cãderii
arborilor îmbãtrâniþi. În aceste goluri, s-au creat condiþii favorabile instalãrii
ºi dezvoltãrii seminþiºurilor de cvercinee, ceea ce a fãcut posibilã
perpetuarea acestor specii ºi implicit a ecosistemului de ºleau. Un rol
important în mobilizarea solului (aspect deseori hotãrâtor pentru reuºita
regenerãrii speciilor de cvercinee) se pare cã l-au jucat uneori mistreþii ºi
chiar porcii domestici duºi la ghindãrit (practicã destul de des întâlnitã în
trecut în pãdurile din apropierea localitãþilor). În ceea ce priveºte
regenerarea cvercineelor în pãdurea gospodãritã, existã numeroase metode
ºi posibilitãþi asupra cãrora nu vom insista aici. Cele recomandate pentru
acest tip de habitat sunt prezentate în subcapitolul urmãtor.

4.2.6.2. Starea actualã ºi ameninþãri potenþiale

Comparativ cu pãdurile aluviale de anini (91E0), cele de stejari pufoºi (91H0)
ºi cele mixte de luncã (91F0), aceste pãduri sunt situate în general în zone
mai puþin antropizate, pe suprafeþe întinse, localizate în masive pãduroase
sau trupuri mari de pãdure. Cu toate acestea, având în vedere distribuþia
largã la nivel naþional a acestui tip de habitat, considerate per ansamblu,
activitãþile antropice cu impact negativ sunt foarte diverse. Intervenþiile
antropice (inclusiv pãºunatul) care nu au þinut seama de complexitatea acestor
ecosisteme, au condus la dereglãri importante. S-au declanºat succesiuni
nedorite, prin care carpenul, jugastrul, teii ºi arbuºtii au eliminat, total sau
parþial, stejarul ºi gorunul. S-a intensificat înmulþirea în masã a „dãunãtorilor”,
slãbind vitalitatea arboretelor ºi declanºând fenomene de uscare anormalã
(uneori în masã).

O descriere mai amãnunþitã a ameninþãrilor potenþiale este prezentatã în
lucrarea „Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul
LIFE05 NAT/RO/000176 – Ameninþãri potenþiale” (Lazãr et al. 2007). Ca ºi
în cazul celorlalte habitate, în ciuda avantajelor potenþiale menþionate mai
sus, situaþiile limitative de origine antropicã reprezintã cea mai importantã
categorie de ameninþãri. Pe lângã cele legate de legislaþie ºi administrare,
care se considerã a avea doar un efect temporar, meritã menþionate
urmãtoarele:
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extragerile de masã lemnoasã efectuate necorespunzãtor (atât în
ceea ce priveºte tehnica de aplicare cât ºi extragerea selectivã a
exemplarelor/speciilor valoroase din punct de vedere economic);

împãdurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat;



În ceea ce priveºte factorii biotici cu potenþial negativ asupra pãdurilor
dacice de stejari cu carpen, se considerã cã în arboretele antropizate, mai
importanþi sunt urmãtorii:

Dintre factorii abiotici cu potenþial negativ descriºi în lucrarea menþionatã mai
sus, eroziunea ºi/sau alunecãrile de teren sunt considerate ameninþãri
importante. Chiar dacã nu sunt singurele ameninþãri de acest gen, ceilalþi
factori, în ciuda condiþiilor diverse întâlnite la nivel naþional, se considerã a
avea o probabilitate redusã de apariþie.

4.2.6.3. Mãsuri de gospodãrire specifice

Pãdurile dacice de stejar ºi carpen sunt larg rãspândite, fiind întâlnite pe
suprafeþe întinse ºi în condiþii foarte diverse atât din punct de vedere al
vegetaþiei ºi staþiunii cât ºi al impactului antropic. În multe cazuri acestea
sunt printre cele mai complexe habitate din punct de vedere al compoziþiei
specifice, întrucât condiþiile staþionale sunt mai puþin restrictive (decât în
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tãierile în delict;

pãºunatul ºi trecerea animalelor domestice prin habitat.

competiþia interspecificã, care poate declanºa o succesiune a speciilor
ºi schimbarea compoziþiei habitatului. Datoritã periodicitãþii mari a
fructificaþiei la cvercinee, a proporþiei însemnate de ghindã consumatã
de cãtre faunã (insecte fitofage, ºoareci, pârºi, veveriþe, mistreþi,
cãpriori, pãsãri granivore etc.) cât ºi a necesitãþilor speciale de
dezvoltare a seminþiºurilor, în lipsa unor lucrãri adecvate, deseori
regenerarea de gorun ºi stejar este dominatã ºi chiar eliminatã de cãtre
cea a celorlalte specii, în special de carpen ºi tei (i.e. mult mai competitive
în ceea ce priveºte periodicitatea ºi abundenþa fructificaþiei, instalarea ºi
dezvoltarea ulterioarã a regenerãrii);

invazia unor specii poate periclita starea de conservare favorabilã a
habitatului (e.g. salcâmul din arborete plantate în vecinãtate);

înþelenirea solului îngreuneazã regenerarea cvercineelor (în special în
combinaþie cu periodicitatea mare a fructificaþiei acestora);

vãtãmãrile provocate de entomofaunã ºi agenþii fitopatogeni la cvercinee pot
fi importante. Efectul acestora combinat cu alþi factori poate provoca
uscãri anormale în astfel de arborete.



cazul tinoavelor, aniniºurilor, stejãretelor de stejari pufoºi ºi vegetaþiei de sil-
vostepã cu specii de cvercinee). Din aceastã cauzã, managementul lor nece-
sitã o atenþie deosebitã. Alte douã aspecte importante care trebuie luate în
considerare sunt periodicitatea mare a anilor în care fructificaþia cvercineelor
(în special a stejarului pedunculat) este abundentã ºi necesitãþile speciale
privind dezvoltarea seminþiºurilor acestora. La acestea se adaugã ºi capaci-
tatea competitivã deosebitã, în special la vârste tinere, a carpenului (dar ºi
a altor specii secundare – tei, jugastru, arþar tãtãrãsc, etc.). Aºadar, pentru
evitarea declanºãrii unor succesiuni nedorite ºi degradarea structurii habi-
tatelor, proporþionarea optimã a amestecului de specii trebuie sã fie unul din
obiectivele principale ale gospodãririi.

MÃSURI NECESARE MENÞINERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

A. Intervenþii silviculturale

Având în vedere aspectele menþionate mai sus referitoare la diversitatea
staþiunilor în care se întâlnesc aceste pãduri, precum ºi ansamblul condiþi-
ilor sociale ºi economice, þelurile urmãrite prin gospodãrirea lor pot fi de pro-
ducþie sau de protecþie. Prin urmare, conform sistemului de clasificare
funcþionalã din România (Anexa 3), pãdurile de stejar cu carpen pot fi
încadrate în oricare din cele douã grupe funcþionale: Grupa 1 – Vegetaþie
forestierã cu funcþii speciale de protecþie ºi Grupa a 2-a – Vegetaþie
forestierã cu funcþii de producþie ºi protecþie. În funcþie de aceste douã
situaþii, se individualizeazã urmãtoarele grupe de mãsuri de gospodãrire:

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producþie
În ceea ce priveºte lucrãrile de îngrijire, prin toate operaþiunile culturale se
vor promova speciile de cvercinee caracteristice tipului natural fundamental
de pãdure. Cel puþin în primii 20 – 25 ani de viaþã cvercineele vor fi sprijinite
farã rezerve, mai ales în locurile în care dezvoltarea lor este împiedicatã de
alte specii, în principal de carpen. Pentru pãdurile care fac parte din acest
habitat se propun urmãtoarele:

Lucrãri de ajutorare a regenerãrii ºi îngrijire a seminþiºurilor:
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Pentru crearea unor condiþii bune de regenerare, în cazul în care pãtura
erbacee este foarte bine dezvoltatã, va fi mobilizat solul pe 30 – 40 %
din suprafaþa ce se urmãreºte a fi însãmânþatã, cu atenþie însã pentru
protejarea speciilor rare;



Degajãri ºi depresaje:
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Dacã subarboretul ºi/sau speciile secundare sunt abundente ºi nu au fost
extrase la timp, acestea trebuie înlãturate imediat dupã instalarea seminþiºu-
lui de cvercinee (la sfârºitul iernii, dupã trecerea perioadei cu geruri puter-
nice, astfel încât sã nu fie vãtãmat seminþiºul crescut la umbrã ºi incomplet
lignificat). Tãierea se recomandã a fi executatã de sub colet;

În cazul în care fructificaþiile sunt foarte rare sau seminþiºul nu se
instaleazã în ochiurile deschise prin tãieri de regenerare, se va recurge
la plantaþii (eventual la semãnãturi directe). Materialul seminologic va fi
de provenienþã localã sau din ecotipuri similare. Pe lângã speciile edifi-
catoare, în microstaþiuni favorabile, pot fi introduse ºi alte esenþe
preþioase (cireº, frasini, arþar, paltin, sorb etc.), în proporþie apropiatã de
cea a tipului natural fundamental de pãdure, crescând astfel biodiversi-
tatea ºi valoarea ecologicã ºi economicã a arboretului;

Seminþiºul speciilor principale vãtãmat cu ocazia lucrãrilor de exploa-
tare se va recepa;

Pentru protejarea seminþiºurilor de concurenþa speciilor ierboase ºi arbus-
tive, se vor executa descopleºiri. Se recomandã ca în primii 2 – 3 ani de la
instalare (pânã la atingerea unei înãlþimi de 40 – 50 cm), în funcþie de
condiþiile caracteristice fiecãrui arboret, sã se efectueze câte 2 descopleºiri
pe an, una la începutul sezonului de vegetaþie (lunile mai-iunie) ºi alta spre
sfârºitul acestuia (luna septembrie);

Tot în acest stadiu se vor extrage ºi lãstarii ºi drajonii care ameninþã
dezvoltarea exemplarelor din sãmânþã;

În cazul plantaþiilor executate în zone ºi/sau perioade secetoase se
recomandã receparea acestora.

În cazul stejarului, se va urmãri (prin toate lucrãrile de îngrijire ºi conducere), pe
cât posibil, promovarea varietãþii tardiflora în staþiunile expuse îngheþurilor târzii;

Depresaje se vor executa dacã existã regenerãri de cvercinee excesiv de dese;

Lucrãrile vor promova fenotipurile valoroase ºi exemplarele regenerate
din sãmânþã în detrimentul celor din lãstari ºi drajoni;

Lucrãrile vor urmãri proporþionarea amestecului, prin protejarea stejaru-
lui pedunculat ºi/sau gorunului, dar fãrã a se neglija speciile principale
de amestec valoroase (inclusiv teii);



Curãþiri:

Rãrituri:
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Speciile pioniere nu vor fi extrase în totalitate, fiind importante ca sursã de
hranã pentru faunã ºi uneori pentru obþinerea de material lemnos valorificabil;

Lucrãrile se vor executa de obicei în perioada august – septembrie
(eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale ºi se
vor realiza prin retezarea de jos sau prin frângerea vârfului speciilor
nedorite (astfel încât acestea sã rãmânã la o înãlþime cu 40 – 50% mai
redusã decât cea a cvercineelor);

Periodicitatea degajãrilor va fi adaptatã caracteristicilor fiecãrui arboret,
dar de regulã nu va depãºi 3 ani, decât în cazul arboretelor pure ºi de
productivitate inferioarã, unde poate ajunge chiar la 4 ani.

Lucrãrile se vor concentra în jurul speciilor principale, în special a cverci-
neelor. Selecþia va fi negativã ºi va urmãri eliminarea fenotipurilor inferioare,
a lãstarilor ºi a speciilor care împiedicã dezvoltarea cvercineelor. În acelaºi
timp se va urmãri proporþionarea optimã a amestecului;

În ceea ce priveºte intensitatea intervenþiilor se va avea în vedere cã, la
gorun, dar mai ales la stejarul pedunculat, o coroanã insuficient
dezvoltatã (datoritã desimii ridicate a arboretului) conduce la reducerea
vigorii de creºtere ºi la dezvoltarea crãcilor lacome, în timp ce o spaþiere
exageratã determinã un elagaj defectuos ºi formarea de trunchiuri
sinuoase (i.e. pondere mare de lemn de calitate inferioarã la
exploatabilitate);

Se recomandã ca, în urma aplicãrii lucrãrilor, solul sã nu rãmânã
descoperit (consistenþa arboretului sã nu se reducã sub 0.75);

Se va evita executarea curãþirilor imediat dupã intrarea în vegetaþie
(pentru a nu se rãni lujerii tineri), sau la sfârºitul sezonului de vegetaþie
(pentru a nu se predispune lujerii incomplet lignificaþi îngheþurilor timpurii);

Periodicitatea lucrãrilor va fi corelatã cu particularitãþile fiecãrui arboret,
de obicei va fi de 3 – 5 ani în arboretele amestecate ºi de productivitate
mijlocie/superioarã ºi doar de 6 – 7 ani în cele pure ºi de productivitate
inferioarã.

Lucrãrile vor avea caracter selectiv ºi se vor executa doar în porþiunile
de arboret bine încheiate. Se va urmãri:



În ultima pãtrime a ciclului de viaþã al arboretelor (Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, 2000 – 5), pânã la începutul tãierilor de
produse principale, se vor aplica numai tãieri de igienã, cu recomandarea de
a menþine arbori uscaþi (cãzuþi ºi/sau în picioare), pentru conservarea
biodiversitãþii (pânã la 5 exemplare la hectar). Totuºi, în cazul acestui
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promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul
rând sub raport biologic, dar ºi economic);

proporþionarea optimã a compoziþiei.

Pentru eficientizarea lucrãrilor, acestea se pot limita doar la
promovarea unui anumit numãr de arbori din speciile principale,
rãspândiþi pe cât posibil uniform pe suprafaþa întregului arboret. Astfel,
în funcþie de numãrul de exemplare care se doresc a fi obþinute la
vârsta exploatabilitãþii pe hectar ºi de stadiul de dezvoltare în care se
aflã arboretul în momentul aplicãrii lucrãrii, arborii de viitor pot fi
însemnaþi (cel puþin în arboretele de productivitate superioarã ºi
mijlocie) ºi lucrãrile se pot aplica doar în jurul lor;

Intensitatea va fi adaptatã particularitãþilor ecologice ale speciilor dar
ºi însuºirilor pe care trebuie sã îndeplineascã materialul lemnos
produs. În general, când se urmãreºte obþinerea de diametre mari, se
va crea spaþiu suficient pentru dezvoltarea unor coroane armonios
proporþionate (cu prudenþã la începutul stadiului de pãriº pentru a nu
se forma crãci groase). Intensitatea rãriturilor va fi mai mare dupã
atingerea stadiului de codriºor. Pentru obþinerea de lemn de derulaj
(e.g. la gorun), este de preferat ca inelele anuale sã fie înguste ºi
egale, ceea ce reclamã tãieri de intensitate mai redusã ºi fãrã
degajarea bruscã a coroanelor. Indiferent de scopul urmãrit,
consistenþa nu se va reduce sub 0.75;

Dacã se considerã necesar, în special în arboretele pure de productivitate
superioarã, se poate efectua elagaj artificial (în stadiu de pãriº) la
arborii de viitor;

Periodicitatea lucrãrilor va fi adaptatã caracteristicilor structurale ale
fiecãrui arboret (de la 5 – 6 ani la arboretele tinere, amestecate ºi de
productivitate mijlocie/superioarã ºi pânã la 10 – 11 ani în cele mature,
pure ºi de productivitate inferioarã).



habitat, trebuie þinutã seama de specificul pãdurilor de ºleau, în care
speciile de cvercinee au vârste ale exploatabilitãþii net diferite (i.e. mai
mari) faþã de cele ale speciilor secundare (e.g. carpen, tei, arþar tãtãrãsc
etc.). Ca urmare, existã posibilitatea ca rãriturile sã fie continuate în etajul
dominat pânã aproape de vârsta exploatabilitãþii cvercineelor, însã cu
condiþia sã nu descopere solul (i.e. sã nu reducã consistenþa sub 0.8).
Astfel de lucrãri sunt necesare în special în arboretele parþial derivate.

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, pentru conservarea
biodiversitãþii, menþinerea capacitãþii adaptive ºi vitalitãþii populaþiilor de
arbori, considerãm cã regimul codrului este singurul care poate fi avut în
vedere (vor fi preferate ciclurile lungi care depãºesc longevitatea speciilor
secundare, în special a carpenului ºi teilor). Din acelaºi considerent
(i.e. biodiversitate), poate fi avutã în vedere ºi exceptarea de la tãierea de
regenerare a câtorva exemplare mature, care vor fi pãstrate în compoziþia
noului arboret (10 – 20 arbori/ha, de preferinþã exemplare de cvercinee
care s-au dezvoltat în condiþii de luminã suficientã). Dacã este posibil, este
de dorit ca în cuprinsul habitatului sã se creeze ºi sã se menþinã un
mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în permanenþã, cel puþin
unul sã fie matur).

În ceea ce priveºte tãierile de regenerare, pentru pãdurile care fac parte din
acest habitat, se propun urmãtoarele:
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în arboretele ajunse la vârsta exploatabilitãþii tehnice se recomandã
aplicarea tratamentului tãierilor progresive;

pentru evitarea reducerii variabilitãþii genetice, în cazul arboretelor
izolate reproductiv în momentul aplicãrii tãierilor de regenerare
(situate, faþã de alte arborete mature, la o distanþã mai mare decât cea
maximã de rãspândire a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu
polenizare anemofilã), este de dorit ca în perioada de regenerare sã
se menþinã, atât timp cât se urmãreºte însãmânþarea naturalã, cel
puþin 50 seminceri la hectar17, din speciile de bazã (în special în cazul
cvercineelor, care au ºi dezavantajul unei distanþe reduse de
diseminare);

17 În sensul O.U.G. nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea ºi utilizarea materialelor forestiere
de reproducere, Anexa III punctele 5 ºi 6.
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perioada de regenerare a fiecãrui arboret va fi de minim 20 ani, prin
3 – 4 tãieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lãrgite pe mãsurã
ce seminþiºul se dezvoltã. Ochiurile vor avea diametrul de 1.5 – 2.0
înãlþimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formã elipticã (cu axa
mare pe direcþia est-vest în staþiunile cu deficit de umiditate,
cu axa mare pe direcþia nord-sud pe versanþii umbriþi sau cu axa mare
perpendicularã pe linia de cea mai mare pantã pe versanþii puternic
înclinaþi);

tãierile propriu-zise de regenerare a arboretelor pot fi precedate de
tãieri preparatorii, care urmãresc luminarea (i.e. dezvoltarea)
coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulãrii fructificaþiei. Cu
aceeaºi ocazie se pot extrage ºi speciile/exemplarele a cãror participare
la instalarea noului arboret nu este doritã. Aceste lucrãri sunt necesare
doar în arboretele care au indicele de densitate cel puþin 0.9 ºi în care
prin rãrituri nu s-a realizat deja selecþia ºi favorizarea arborilor semin-
ceri. Tãierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte de tãierile de regene-
rare propriu-zise ºi vor avea o intensitate de 10 – 25%, însã fãrã a
reduce consistenþa arboretului sub 0.7 – 0.8. Pentru a evita înþelenirea
solului, nu se va elimina subarboretul ºi exemplarele din etajul dominat;

în cazul tãierilor de deschidere a ochiurilor, consistenþa din ochiuri se
va reduce la 0.4 – 0.5. Dacã existã deja seminþiºuri instalate, arborii pot
fi extraºi chiar integral ºi odatã cu ei se va elimina ºi subarboretul
(cu excepþia speciilor rare). Tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie
abundentã a cvercineelor (eventual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna
pe zãpadã (mai ales dacã existã seminþiºuri instalate ºi în pãtura
ierboasã existã specii rare). Doar dacã existã seminþiºuri deja instalate
(ochiurile vor fi deschise cu prioritate în aceste locuri), nu se va þine cont
de anul de fructificaþie. Vor fi promovaþi, în primul rând, stejarul
pedunculat ºi gorunul (dacã este cazul chiar ºi fagul), datoritã
fructificaþiei mai rare. Dacã sunt porþiuni de arboret în care specii
secundare (carpen, jugastru, arþar tãtãrãsc, tei etc.) sau invazive
(îndeosebi salcâmul) au ponderea importantã, acestea vor fi extrase
preferenþial;

tãierile de lãrgire ºi luminare a ochiurilor vor înainta în general spre
„marginea fertilã” a ochiurilor (i.e. unde instalarea seminþiºului nu
întâmpinã dificultãþi, Florescu et Nicolescu 1998). Acestea se vor aplica
doar iarna pe zãpadã ºi vor þine seama de anii de fructificaþie doar dacã
nu s-a instalat suficient seminþiº. Tãierile nu se vor executa dacã speciile



În ceea ce priveºte modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta urmã-
toarele reguli:

Alte recomandãri:

2. Arborete în care nu se reglementeazã procesul de producþie, incluse
în tipul II funcþional
Aceste arborete urmeazã a fi gospodãrite în regim de conservare. În astfel
de arborete nu este posibilã (sau uneori dacã este posibilã, nu este permisã)
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edificatoare nu s-au regenerat într-o proporþie apropiatã de cea
caracteristicã tipului natural fundamental de pãdure;

tãierile de racordare se vor executa doar iarna pe zãpadã ºi doar dacã
seminþiºul speciilor edificatoare este instalat pe cel puþin 70 % din
suprafaþã (ºi într-o proporþie apropiatã de cea caracteristicã tipului
natural fundamental de pãdure).

doborârea arborilor ºi colectarea materialului lemnos se vor face astfel
încât sã nu se rãneascã arborii remanenþi ºi sã nu se distrugã porþiunile
cu seminþiº deja instalat;

este indicat ca recoltarea masei lemnoase sã se facã iarna pe zãpadã,
pentru a nu se vãtãma seminþiºul existent, solul ºi anumite specii cu
valoare conservativã ridicatã;

pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masã lemnoasã în
perioadele ploioase;

parchetele se vor curãþa corespunzãtor de resturile de exploatare;

reþeaua de drumuri de colectare trebuie sã fie optim dimensionatã
(i.e. eficienþã maximã cu prejudicii minime).

pentru protejarea solului împotriva înierbãrii, a menþinerii unui mediu
mai umed dar ºi pentru favorizarea rectitudinii trunchiurilor ºi elagajului
cvercineelor, vor fi promovate subarboretul ºi speciile arborescente de
subetaj. Acolo unde lipsesc ºi nu se instaleazã în mod natural aceste
specii pot fi introduse pe cale artificialã;

dacã existã zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi
gospodãrite conform cerinþelor de conservare ale acestora.



recoltarea de produse principale prin tãierile de regenerare clasice.
Ca urmare, gospodãrirea lor se va face prin lucrãri speciale de conservare.
Acestea urmãresc asigurarea continuitãþii pãdurii ºi menþinerea arboretelor
într-o stare corespunzãtoare îndeplinirii funcþiei de protecþie atribuite. Aceste
lucrãri se împart în trei categorii:

Tãieri de conservare
Se practicã în arborete mature (aflate în perioada exploatabilitãþii de
regenerare) ºi au în vedere regenerarea treptatã a acestora. Aºa cum reiese
însãºi din denumirea lor, aceste tãieri au ca scop principal conservarea
arboretului (i.e. asigurarea continuitãþii lui pentru îndeplinirea rolului ecopro-
tectiv) ºi nu extracþia de material lemnos (Giurgiu 1988).
În ceea ce priveºte aplicarea acestor tãieri, se fac urmãtoarele recomandãri:
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de regulã, tãierile vor începe din momentul atingerii exploatabilitãþii de
protecþie;

prin tãieri se va urmãri declanºarea regenerãrii naturale ºi promovarea
nucleelor de regenerare deja existente;

intensitatea tãierilor în primul deceniu de aplicare nu va depãºi 10% din
volumul arboretului (cu excepþia unor situaþii deosebite – e.g. uscãri
anormale, doborâturi ºi/sau rupturi provocate de vânt ºi/sau de zãpadã
etc.). În deceniile ulterioare aceasta va fi corelatã cu starea arboretului,
dinamica regenerãrii ºi cu cerinþele funcþiilor atribuite.

tãierile se vor aplica în ochiuri. Acestea se vor amplasa treptat în timp
ºi vor fi dispersate pe suprafaþa arboretului, potrivit stãrii acestuia;

ochiurile vor avea un diametru de pânã la o înãlþime de arbore;

de preferinþã, în ochiuri, vegetaþia lemnoasã (inclusiv subarboretul, cu
excepþia speciilor rare) va fi extrasã integral, printr-o tãiere unicã;

tãierile se vor executa în anii cu fructificaþie abundentã a cvercineelor
(eventual în cel urmãtor) ºi de preferat iarna pe zãpadã (mai ales dacã
existã seminþiºuri instalate ºi în pãtura ierboasã sunt prezente specii
rare). Doar dacã existã seminþiºuri deja instalate, nu se va þine cont de
anul de fructificaþie;

dacã sunt porþiuni de arboret în care ponderea speciilor secundare sau
invazive este importantã, acestea vor fi extrase cu precãdere la prima
intervenþie.



Lucrãri de îngrijire ºi conducere a arboretelor
La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementeazã producþia, se vor
executa lucrãri specifice fiecãrui stadiu de dezvoltare. Intensitatea ºi
periodicitatea acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcþia de
protecþie prioritarã atribuitã. În general, intensitatea va fi mai micã iar
periodicitatea mai mare decât în arboretele cu funcþii de producþie ºi
protecþie (Giurgiu 1988).

Lucrãri de regenerare
Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare fãcute prin tãierile de
conservare, urmãrind realizarea unei compoziþii naturale. Ele se referã la
lucrãri de împãdurire a terenurilor goale, de completare a regenerãrii
naturale din nucleele existente, de ajutorare a regenerãrii naturale, de
îngrijire a seminþiºurilor instalate, de introducere a subetajului ºi
subarboretului etc. (Giurgiu 1988). Modul de aplicare a lucrãrilor va fi în
general asemãnãtor cu cel recomandat pentru pãdurile în care se
reglementeazã procesul de producþie (punctul 1), însã adaptat, în fiecare
caz în parte, exigenþelor funcþiilor de protecþie.

B. Alte intervenþii

Alte mãsuri necesare menþinerii stãrii de conservare favorabilã a habitatului:
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Lucrãrile de întreþinere, reparaþie, modernizare, reabilitare a drumurilor
se vor face cu maximã precauþie pentru a nu deteriora habitatul în zona
limitrofã acestora. Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri
prin habitat (se acceptã doar când nu existã altã variantã ºi când
drumul respectiv are o importanþã vitalã pentru proprietar sau
comunitatea localã);

Populaþiile de ungulate se vor menþine în efective optime pentru a nu
periclita regenerarea speciilor edificatoare (ele pot distruge ghinda dar
ºi regenerarea). Dacã este necesar se vor aplica substanþe repelente
sau se vor folosi alte metode de protejare a regenerãrii speciilor edifi-
catoare împotriva faunei sãlbatice;

În zonele incluse în fond forestier care conþin acest habitat, se va
interzice pãºunatul (în special în regenerãri tinere, în porþiuni ale
arboretelor mature cu regenerare sau unde se urmãreºte instalarea
acesteia). În pãºunile cu arbori aceastã activitate va fi strict reglementatã



Se recomandã amplasarea de panouri de avertizare ºi aplicarea de
sancþiuni pentru nerespectarea acestor prevederi.

MÃSURI NECESARE REFACERII STÃRII DE CONSERVARE FAVORABILÃ

Având în vedere diversitatea situaþiilor ce pot sã aparã, atât din cauze
naturale (succesiune naturalã, apariþia uscãrii anormale la cvercinee sau
alte procese perturbatoare) cât ºi datoritã presiunii antropice ridicate asupra
acestor ecosisteme, refacerea stãrii de conservare favorabilã în arboretele
degradate reclamã o atenþie deosebitã.

A. Intervenþii silviculturale
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pentru a se evita distrugerea florei ºi faunei, compactarea solului ºi
declanºarea unor fenomene de eroziune. ªi în astfel de cazuri, dacã
existã porþiuni cu regenerare sau unde se urmãreºte instalarea
regenerãrii naturale, pãºunatul va fi interzis;

Aprinderea focului va fi permisã doar în zone special amenajate din
afara habitatului. Având în vedere pericolul extinderii în fond forestier a
unor incendii produse în terenurile limitrofe, arderea resturilor vegetale
de pe terenurile agricole învecinate se va face doar cu acceptul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului ºi cu informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã
(conform prevederilor art. 94, litera n, din O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecþia mediului);

Se va interzice abandonarea în habitat a deºeurilor de orice naturã.

În urma unor perturbãri, pãdurile de stejari cu carpen se pot reface
prin plantaþii, semãnãturi directe sau prin regenerare naturalã (dacã
poate fi asiguratã din arborete învecinate neafectate). Se va utiliza
material de provenienþã localã sau, dacã nu este posibil, din ecotipuri
similare;

Atunci când din cauze naturale sau antropice anumite specii ajung sã
domine ºi sã elimine unele specii edificatoare (îndeosebi cvercinee),
amestecul va fi reglat prin mãsuri silviculturale adecvate (în funcþie de
stadiul de dezvoltare): descopleºiri, degajãri, curãþiri, rãrituri, tãieri de
regenerare, semãnãturi, plantaþii, ajutorarea regenerãrii naturale etc.



B. Alte intervenþii

Dat fiind spectrul larg de manifestare a factorilor perturbatori (de obicei de
origine antropicã) care pot acþiona asupra acestui tip de habitat, situaþia
trebuie analizatã de la caz la caz. Astfel se vor putea lua cele mai adecvate
mãsuri, în primul rând pentru eliminarea acestor factori ºi apoi pentru
refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor.
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5. Discuþii ºi concluzii

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar ºi în cazul
celor care au duratã de viaþã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite eveni-
mente produc schimbãri radicale în compoziþia ºi structura acestora ºi implicit
influenþeazã dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaþii, perioada necesarã
reinstalãrii aceluiaºi tip de pãdure este variabilã, în funcþie de amploarea
perturbãrii ºi de capacitatea de rezilienþã a ecosistemului (i.e. capacitatea
acestuia de a reveni la structura iniþialã dupã o anumitã perturbare – Larsen
1995). Reþeaua Ecologicã Natura 2000 urmãreºte menþinerea sau refacerea
stãrii de conservare favorabilã a habitatelor forestiere de interes comunitar
pentru care a fost desemnat un sit. Lipsa totalã a gospodãririi (cazul ariilor
cu protecþie strictã/integralã) poate duce la declanºarea unor succesiuni
nedorite, cãtre alte tipuri de habitate (de pãdure sau nu). Aºadar, mãsurile
de gospodãrire sunt necesare pentru a dirija dinamica pãdurilor în sensul
perpetuãrii acestora nu numai ca tip de ecosistem (i.e. ecosistem forestier)
dar mai ales ca ecosistem cu o anumitã structurã (e.g. 91Y0 Pãduri dacice
de stejar ºi carpen).

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, în general,
mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de normativele tehnice aflate
în vigoare, sunt în spiritul administrãrii durabile a acestor resurse, fiind
acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare a
habitatelor forestiere luate în studiu. Cu toate acestea, prevederile din
normativele actuale se concentreazã în special asupra comunitãþii arborilor.
În plus, acestea au fost elaborate cu mult înaintea declanºãrii procesului de
implementare a Reþelei Ecologice Natura 2000 în România. Ca urmare,
apreciem cã acestora le pot fi aduse unele mici îmbunãtãþiri, mai ales în
domeniul conservãrii biodiversitãþii la celelalte niveluri.

În ceea ce priveºte habitatele luate în studiu, pentru menþinerea sau
refacerea stãrii favorabile de conservare prin mãsuri silviculturale, întâlnim
douã situaþii diferite:
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Habitate în care constelaþia factorilor staþionali este limitativã ºi care au
o compoziþie specificã relativ sãracã. Ca urmare, în majoritatea cazurilor
avem de a face cu arborete pure, cum este cazul tinoavelor cu vegetaþie
forestierã, aniniºurilor, stejãretelor panonice de stejari pufoºi ºi a unora
dintre stejãretele de silvostepã eurosiberianã. În acestea, mãsurile



În funcþie de constrângerile impuse de factorii staþionali, dar þinând cont ºi de
particularitãþile biologice ale speciilor arborescente edificatoare de habitat
(mai ales periodicitatea fructificaþiei, capacitatea de diseminare, rapiditatea
de creºtere juvenilã), în general caracterul conservativ/restrictiv al mãsurilor
silviculturale descreºte, de la tinoave la aniniºuri în urmãtoarea ordine:
91D0 → 91H0 → 91I0 → 91F0 → 91Y0 → 91E0. Paradoxalã este aici poziþia
aniniºurilor. Aceasta se explicã prin faptul cã speciile de anin îºi gãsesc
optimul de dezvoltare în condiþiile de luncã. Astfel, aceste pãduri sunt foarte
bine adaptate condiþiilor de biotop, spre deosebire de alte habitate din
staþiuni limitative (e.g. tinoavele cu vegetaþie forestierã – 91D0, stejãretele
panonice de stejari pufoºi – 91H0 ºi uneori chiar stejãretele de silvostepã
eurosiberianã – 91I0) care sunt mai degrabã niºte refugii ale speciilor
respective. Ca urmare ºi gospodãrirea aniniºurilor întâmpinã mai puþine
dificultãþi.

Aºa cum reiese ºi din lucrarea de faþã, în fiecare caz în parte, mãsurile de
gospodãrire vor fi direct corelate cu funcþia prioritarã atribuitã pãdurii (care
poate fi de producþie sau de protecþie – vezi Anexa 3). Bineînþeles, în cazul
siturilor Natura 2000, acolo unde este cazul, acestea se vor adapta
necesitãþilor speciale de conservare ale habitatelor ºi speciilor de interes
comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, regimul de
protecþie nu trebuie impus doar pentru simplul fapt cã pãdurea respectivã a
fost inclusã în Reþeaua Natura 2000. Eventualele restricþii în gospodãrire se
vor datora deci numai unor cerinþe speciale privind conservarea habitatelor
de interes comunitar ºi mai ales a speciilor de interes comunitar. Aceste
restricþii trebuie atent analizate ºi aplicate pentru a nu crea tensiuni între
factorii interesaþi ºi mai ales pentru a nu cauza pierderi inutile proprietarilor
de terenuri.

Decizia de a declara siturile Natura 2000 drept arii protejate implicã restricþii
inutile, atât pentru habitatele de interes comunitar cât mai ales pentru
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silviculturale trebuie sã urmãreascã atent interacþiunea dintre vegetaþia
forestierã ºi biotop;

Habitate forestiere în care condiþiile staþionale sunt mai favorabile ºi care, în
general, au o compoziþie specificã bogatã, fiind edificate de arborete
amestecate (e.g. pãdurile dacice de stejar ºi carpen, pãdurile mixte de luncã
ºi mai rar unele dintre stejãretele de silvostepã eurosiberianã).
În cazul acestora, mãsurile de gospodãrire se vor concentra în special
pe dirijarea competiþiei interspecifice.



celelalte habitate prezente în situri. Situaþia este cu atât mai gravã cu cât
existã situri cu suprafeþe considerabile, de ordinul miilor de hectare, zecilor
ºi chiar sutelor de mii de hectare. În majoritatea siturilor propuse habitatele
forestiere sunt supuse gospodãririi (sau cel puþin au fost în trecutul apropiat).
Starea favorabilã de conservare a acestora, dar mai ales prezenþa unor
populaþii viabile din anumite specii de plante ºi animale de interes comunitar
reprezintã încã o dovadã clarã a posibilitãþii continuãrii modului de
gospodãrire practicat pânã în prezent. De aceea considerãm cã, în
principiu, nu este necesarã instituirea unui regim restrictiv, mai ales a unuia
general ºi uniform aplicat la nivel de sit. Trebuie promovat un management
flexibil, care sã poatã fi adaptat realitãþilor din teren, urmând ca mãsuri
restrictive sã fie implementate doar în cazuri excepþionale, pe suprafeþele
sau în habitatele în care cerinþele de conservare o impun. Natura 2000
trebuie sã ia în considerare realitãþile economice, sociale ºi culturale ale
zonei ºi ca atare trebuie sã susþinã gospodãrirea durabilã a pãdurilor (care
nu prejudiciazã starea de conservare a speciilor ºi habitatelor de interes
comunitar), nu sã o restricþioneze.

Pentru a îndeplini considerentele de mai sus (i.e. respectarea realitãþilor
economice, sociale ºi culturale ale zonei – condiþie de bazã în
implementarea Reþelei Natura 2000), conservarea în siturile Natura 2000
trebuie fãcutã obligatoriu în parteneriat cu comunitãþile locale, în special cu
proprietarii ºi administratorii de terenuri. Fiecare dintre pãrþile implicate
(statul român ca organ de reglementare ºi control ºi respectiv
proprietarii/administratorii de terenuri, care deþin ºi respectiv gospodãresc
resursele) va avea întotdeauna, atât drepturi cât ºi obligaþii. Nerespectarea
acestora de cãtre una din pãrþi atrage dupã sine fie o penalizare fie anularea
formei contractuale în sine. Deci nu se poate vorbi de responsabilitãþi ale
proprietarilor ºi administratorilor (i.e. referitor la respectarea unor restricþii
impuse de cerinþele de conservare) fãrã ca statul român sã compenseze
prompt eventualele pierderi financiare. Având în vedere cã Natura 2000 este
o reþea ecologicã de interes naþional ºi european, eforturile de implementare
a acesteia nu trebuie sã fie suportate de cãtre proprietari (nici mãcar la
nivelul comunitãþilor locale, indiferent cât de dezvoltate ºi puternice ar fi
acestea). Aºadar, contravaloarea pierderilor datorate implementãrii acestei
reþele ecologice trebuie acordatã tuturor tipurilor de proprietari (persoane fizice ºi
juridice) ºi pentru toate tipurile de proprietate (atât proprietate privatã cât ºi
publicã a unitãþilor administrativ-teritoriale). Doar astfel se poate realiza în
teren o conservare realã a habitatelor ºi speciilor de interes comunitar din
siturile Natura 2000.
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În încheiere, autorii îºi exprimã speranþa cã mãsurile de gospodãrire
prezentate în aceastã lucrare vor fi utile celor implicaþi în gestionarea ºi
conservarea acestor habitate forestiere din situri Natura 2000 ºi nu numai.
Chiar dacã mãsurile propuse în lucrarea de faþã reprezintã recomandãri
bazate, în principal, pe diverse lucrãri de specialitate, ele nu trebuie
considerate drept o soluþie universal valabilã în toate cazurile ce pot sã
aparã. Fiecare situaþie trebuie judecatã separat, în funcþie de realitãþile din
teren, pentru a se putea aplica soluþia optimã. Gospodãrirea pãdurilor nu
trebuie sã fie închistatã în norme ºi definiþii stricte, ea trebuie sã stimuleze
gândirea ºi creativitatea celor care au aceastã responsabilitate. În plus,
silvicultura trebuie sã-ºi menþinã calitatea de management adaptativ al
pãdurilor (i.e. care se bazeazã pe cunoºtinþele existente, însã urmãreºte
îmbunãtãþirea continuã ºi sistematicã a strategiilor ºi practicilor de
gospodãrire, pe baza experienþelor care se acumuleazã în timp – Smith et al.
1997), pentru a putea sã satisfacã ºi în continuare nevoile tot mai complexe
ale societãþii umane.

140



141

6. Bibliografie

Bãlteanu D., ªerban M. 2005. Modificãrile globale ale mediului – O evaluare
interdisciplinarã a incertitudinilor, Editura CNI Coresi, Bucureºti, 231 p.

Constantinescu N. 1976. Conducerea arboretelor, vol. I ºi II, Editura Ceres,
Bucureºti, 652 p.

Doniþã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriº I. A. 2005(a).
Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureºti, 496 p.

Doniþã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriº I. A. 2005(b).
Habitatele din România – Modificãri conform amendamentelor propuse de
România ºi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Editura Tehnicã-
Silvicã, Bucureºti, 95 p.

Doniþã N., Biriº I. A. 2007. Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.
Broºurã informativã în cadrul proiectului ,,Conservarea ºi managementul
integrat al ostroavelor de pe Dunãre, România” (GREENDANUBE) – LIFE06
NAT/RO/000177.

Florescu I. I. 1991. Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureºti, 270 p.

Florescu I. I., Nicolescu N. V. 1998. Silviculturã, Vol. II – Silvotehnica,
Editura Universitãþii Transilvania din Braºov, 194 p.

Gergely I. 1960. Relaþii cenologice ºi date noi asupra rãspândirii stejarului pufos
(Quercus pubescens Willd.) în regiunea Cluj, Contribuþii Botanice, Cluj,
p. 221 – 229.

Gergely I. 1962. Contribuþii la studiul fitocenologic al pãdurilor din partea
nordicã a munþilor Trãscãului, Contribuþii Botanice, Cluj, p. 263 – 298.

Giurgiu, V. 1988. Amenajarea pãdurilor cu funcþii multiple, Editura Ceres,
Bucureºti, 289 p.

Golob A. 2005. Challenges and opportunities in the practical implementation of
the birds and habitats directives in Slovenian forests, paginile 105 – 114 în:
Legal aspects of European Forest Sustainable Development – Proceedings
of the 6th IUFRO International Symposium, I.V. Abrudan, F. Schmithusen ºi
P. Herbst editori, Editura Universitãþii Transilvania din Braºov.



142

Haralamb A. M. 1963. Cultura speciilor forestiere (ediþia a II-a, revizuitã ºi
adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureºti, 778 p.

Horodnic S. 2006. XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului,
Editura Universitãþii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr G., Stãncioiu P. T., Tudoran Gh. M., ªofletea N., Candrea Bozga ªt. B.,
Predoiu Gh., Doniþã N., Indreica A., Mazãre G. 2007. Habitate forestiere
de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: “Habitate
prioritare alpine, subalpine ºi forestiere din România” – Ameninþãri Potenþiale,
Editura Universitãþii Transilvania din Braºov, 200 p.

Leahu I. 2001. Amenajarea Pãdurilor, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 616 p.

Paºcovschi S. 1967. Succesiunea speciilor forestiere, Editura Agro-Silvicã,
Bucureºti, 318 p.

Paºcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pãdure din Republica Popularã
Românã, Institutul de Cercetãri Silvice, Seria a II-a – Manuale, Referate,
Monografii, Nr. 14, Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureºti, 458 p.

Paucã-Comãnescu M., Bîndiu C., Ularu F., Zamfirescu A. 1980.
Ecosisteme terestre, în: Ecosistemele din România, editor Pârvu. C.,
Editura Ceres, Bucureºti, 303 p.

Pop E. 1960. Mlaºtinile de turbã din Republica Popularã Românã, Editura
Academiei Republicii Populare Române, 519 p.

Raeymaekers G., Sundseth K., Gazenbeek A. 1999. Conserving mires
in the European Union: actions co-financed by LIFE-Nature, Publicat de:
Office for Official Publications of the European Communities.

Schneider E., Drãgulescu C. 2005. Habitate ºi situri de interes comunitar,
Editura Universitãþii „Lucian Blaga” Sibiu, 167 p.

Smith D. M., Larson B. C., Kelty M. J., Ashton P. M. S. 1997. The practice
of silviculture – applied forest ecology, 9th edition, John Willey & Sons
Inc., New York – USA, 537 p.

ªofletea N., Curtu L. 2007. Dendrologie, Editura Universitãþii „Transilvania”,
Braºov, 540 p.

Tucker G. (ed.), Anastasiu P., Bãrbos M., Gafta D., Goriup P., Mountford



143

J.O., Paucã-Comãnescu M., Stãncioiu P.T. 2008. Outline proposals
for Natura 2000 conservation measures under the National Rural
Development Programme, prepared as part of PHARE project
RO 2004/016–772.03.03/06.01.

Vlad I., Chiriþã C., Doniþã N., Petrescu L. 1997. Silviculturã pe baze eco-
sistemice, Editura Academiei Române, Bucureºti, 292 p.

*Comisia Europeanã – Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale ºi a speciilor de florã ºi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union
Habitats, EUR25 (ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/
eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf).

*Comisia Europeanã – Website-ul oficial referitor la Reþeaua Ecologicã
Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeanã – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005
privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_
rurala/R_1698_2005.pdf.

*Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri Forestiere 1980. “Metode ºi
tehnologii îmbunãtãþite de substituire ºi refacere a cvercetelor degradate
cu stejari xerofiþi din Podiºul Târnavelor”, Referat ºtiinþific final – Tema
5.2 din Contract nr. 79/1980, beneficiar I.C.A.S. Bucureºti ºi Departamentul
Silviculturii din M.E.F.M.C., Universitatea din Braºov.

*Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum
ºi unele mãsuri adiacente.

*Legea 46/2008 Codul Silvic.

* Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale 2005 – Raport privind
starea pãdurilor României în anul 2005.

*Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului 2000 – 2. Norme tehnice
pentru îngrijirea ºi conducerea arboretelor, Bucureºti, 212 p.

*Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului 2000 – 3. Norme tehnice
privind alegerea ºi aplicarea tratamentelor, Bucureºti, 86 p.

*Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului 2000 – 5. Norme tehnice
pentru amenajarea pãdurilor, 163 p.



*Ministerul Silviculturii 1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea ºi conducerea
arboretelor, Bucureºti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor,
Bucureºti, 198 p.

*Ministerul Silviculturii 1987. Îndrumãri tehnice pentru compoziþii, scheme ºi
tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureºti, 231 p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice pentru alegerea ºi aplicarea
tratamentelor, Bucureºti, 98 p.

*Ministerul Silviculturii 1988 b. Îndrumãri tehnice pentru prevenirea
fenomenului de uscare a arborilor pe picior ºi restabilirea echilibrului
ecologic în pãdurile României, Bucureºti, 80 p.

*Ordin nr. 635 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind
stabilirea termenelor, modalitãþilor ºi perioadelor de exploatare a masei
lemnoase din pãduri ºi din vegetaþia forestierã din afara fondului forestier
naþional.

*Ordonanþa nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic
ºi administrarea fondului forestier naþional.

*Ordonanþa de Urgenþã nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea
ºi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanþa de Urgenþã nr. 195 din 2005 privind protecþia mediului.

*Ordonanþa de Urgenþã nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice.

*Proiect Darwin 385 – 2005. “Întãrirea capacitãþii de gospodarire a pãdurilor
cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea
Transilvania Braºov, Facultatea de Silviculturã ºi Exploatãri Forestiere.

*Scottish Natural Heritage – 2002. Wet Woods LIFE Project – Hydrological
Survey of Abernethy (Commissioned Report No. F99PA18A).

144



145

amenajament silvo-pastoral

amenajarea pãdurilor

anemofil (polenizare)

arbore de viitor

A

acord de mediu

agent fitopatogen

amenajament silvic

act tehnico-juridic prin care
se stabilesc condiþiile de
realizare a unui proiect, din
punct de vedere al protecþiei
mediului; acordul de mediu
reprezintã decizia autoritãþii
competente pentru protecþia
mediului, care dã dreptul titu-
larului de proiect sã realizeze
proiectul din punct de vedere
al protecþiei mediului. (26)

7. Index de termeni tehnici

organism, de obicei inferior
(virus, ciupercã, bacterie),
care trãieºte în interiorul sau
exteriorul unei plante (de la
care iau în totalitate sau în
parte substanþele organice
de care are nevoie) provocând
îmbolnãvirea acesteia. (28)

lucrare multidisciplinarã ce
cuprinde un sistem de mãsuri
pentru organizarea ºi con-
ducerea unei pãduri spre
starea cea mai corespunzã-
toare funcþiilor sale multiple:
ecologice, economice ºi
sociale. (21)

plan de gospodãrire ce are
ca scop principal organizarea
în timp ºi spaþiu a producþiei
erbacee din pãºunile împã-
durite potrivit condiþiilor
staþionale locale, astfel încât
sã asigure o producþie
erbacee continuã ºi progre-
sivã, îmbunãtãþitã din punct
de vedere cantitativ ºi
calitativ. (19)

este ºtiinþa ºi practica orga-
nizãrii, modelãrii ºi conduce-
rii structural-funcþionale a
pãdurilor, în conformitate cu
sarcinile complexe social-
ecologice ºi economice ale
gospodãriei silvice. (15)

polenizare realizatã cu aju-
torul vântului. (30)

arbore corespunzãtor ca
specie, genotip, calitate, dez-
voltare a trunchiului ºi poziþie
în arboret, ales ºi favorizat
prin lucrãri de îngrijire, în
raport cu þelul de gospodãrire
urmãrit. (20)
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arbore semincer

arboret

arboret amestecat

arboret matur

arboret natural

arboret pur

arboret, structurã

areal natural (al unei specii)

arie naturalã protejatã

aviz de mediu (pentru planuri ºi
programe)

arbore matur având calitãþi
superioare din punct de
vedere biologic ºi/sau eco-
nomic, ales pentru a partici-
pa, prin sãmânþã diseminatã,
la regenerarea arboretului
din care face parte.

1. porþiune de pãdure distinctã,
omogenã sub raportul condiþii-
lor staþionale, de vegetaþie ºi
structurã, suficient de întinsã
pentru a putea face obiectul
gospodãririi (minim 0.25 ha);
2. ecosistem forestier ele-
mentar. (21)

arboret alcatuit din 2 sau mai
multe specii, fiecare cu par-
ticipare de cel puþin 30 %.

(27)

arboret în care majoritatea
arborilor au capacitatea de a
fructifica abundent.

arboret nemodificat sau
foarte puþin modificat de
intervenþii antropice.

arboret alcãtuit dintr-o sin-
gurã specie sau în care pon-
derea speciilor de amestec
nu depãºeºte 20%. (27)

caracteristicã a arboretului expri-
matã prin diverse elemente struc-
turale atât în plan orizontal (e.g.
compoziþia specificã, consistenþa,
desime, densitate, grad de
umbrire al arboretului, diametrul
mediu al arboretului, suprafaþa de
bazã, diametrul mediu al coroa-
nelor, suprafaþa proiecþiei orizon-
tale a coroanelor etc.) cât ºi în plan
vertical (etajarea arboretului, pro-
filul arboretului, închiderea arbore-
tului, înãlþimea medie, lungimea
medie a coroanelor etc.). (8)

zonã terestrã, acvaticã ºi/sau
subteranã, cu perimetru legal
stabilit ºi având un regim special
de ocrotire ºi conservare, în care
existã specii de plante ºi animale
sãlbatice, elemente ºi formaþiuni
biogeografice, peisagistice, geo-
logice, paleontologice, speologice
sau de altã naturã, cu valoare
ecologicã, ºtiinþificã sau culturalã
deosebitã. (26)

act tehnico-juridic, eliberat în scris
de autoritatea competentã pentru
protecþia mediului, care confirmã
integrarea aspectelor privind pro-
tecþia mediului în planul sau pro-
gramul supus adoptãrii. (26)

teritoriul în care o specie trãieºte
ºi se reproduce în mod natural.

(13)
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aviz Natura 2000

B

biodiversitate

buchet de arbori

C

categorie funcþionalã

cerinþe de conservare (ale unei specii)

clasificare funcþionalã a pãdurilor
(zonare funcþionalã a pãdurilor)

codriºor

codru cvasigrãdinãrit

act tehnico-juridic emis de
autoritatea competentã pen-
tru protecþia mediului, care
confirmã integrarea aspectelor
privind protecþia habitatelor
naturale ºi a speciilor de florã
ºi faunã sãlbaticã în planul
sau programul supus adop-
tãrii. (26)

variabilitatea organismelor vii
de orice fel (incluzând, printre
altele, ecosisteme terestre,
marine ºi alte ecosisteme
acvatice) ºi complexele eco-
logice din care acestea fac
parte; aceasta include diversi-
tatea intra- ºi interspecificã ºi
diversitatea ecosistemelor. (5)

formaþie de 2 – 5 arbori
maturi sau de arbori tineri
care ocupã sub 100 mp. (14)

ultima subdiviziune în sis-
temul de clasificare funcþionalã
a pãdurilor. (21)

reprezintã totalitatea condiþiilor
necesare pentru perpetuarea
speciei respective.

1. Operaþie de delimitare a
suprafeþelor de pãdure menite
sã îndeplineascã diferite funcþii
de producþie ºi/sau protecþie.

(21)
2. Sistem de încadrare a
arboretelor în raport cu funcþiile
atribuite acestora (protecþie
sau producþie ºi protecþie).

reprezintã faza de trecere la
maturitate a arboretului.
Coincide cu perioada când
diametrul mediu în arboret
este între 21 ºi 35 cm.
Creºterile în înãlþime slãbesc
continuu, în timp ce creºterile
în grosime, volum ºi sub-
stanþã uscatã ajung sã cul-
mineze ºi apoi sã scadã (v. ºi
stadiu de dezvoltare). (8)

tratament silvic ce constã în
rãrirea treptatã ºi pronunþat neuni-
formã a arboretelor exploatabile,
pe ochiuri care se deschid ºi se
lãrgesc progresiv, într-o perioadã
lungã de timp, urmãrind asigu-
rarea regenerãrii din sãmânþã sub
masiv, precum ºi realizarea de
arborete cu structuri diversificate,
relativ pluriene. (9)
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codru grãdinãrit

compoziþia arboretului

consistenþa arboretului

coronamentul arboretului

cracã lacomã

curãþire

cvercinee

D

degajare

densitatea arboretului

depresaj

descopleºire

tratament silvic ce constã în
extragerea pe alese (dupã anu-
mite criterii), de ici ºi de colo, a
câte unui arbore sau a unor
grupe mici de arbori, regener-
area golurilor rãmase fiind
asiguratã natural, din sãmânþã.
(v. ºi tratament silvic). (9)

structura unui arboret expri-
matã sintetic prin ponderea
speciilor de arbori prezente.

reprezintã raportul dintre supra-
faþa acoperitã de proiecþia ori-
zontalã a coroanelor arborilor ºi
suprafaþa terenului respectiv.

(14)

totalitatea coroanelor arbo-
rilor dintr-un arboret. (20)

cracã apãrutã dintr-un mu-
gure dormind, pe tulpina
arborilor, sub baza coroanei
normale (mai ales în arbo-
retele excesiv rãrite). (8)

lucrare de îngrijire efectuatã
prin selecþie de regulã nega-
tivã, în stadiile de nuieliº ºi
prãjiniº, în scopul îmbunãtãþirii
calitãþii, creºterii ºi compo-
ziþiei arboretului. (20)

nume generic dat speciilor de
arbori din genul Quercus.

lucrare de îngrijire efectuatã
în stadiul de desiº, uneori de
seminþiº, care urmãreºte
apãrarea speciilor valoroase
împotriva celor nevaloroase,
copleºitoare sau a exem-
plarelor de un anumit genotip
împotriva exemplarelor din
genotipuri considerate neva-
loroase. (20)

caracteristicã structuralã ce
exprimã raportul dintre volu-
mul (sau suprafaþa de bazã)
real al unui arboret ºi cel
considerat normal (i.e. indi-
cat de tabelele de producþie).

(14)

lucrare de îngrijire ce constã
în rãrirea arboretelor pure,
aflate în stadiu de desiº. (20)

operaþiune care se executã
atât în cazul seminþiºului natu-
ral cât ºi în culturi sau rege-
nerãri mixte, în scopul slãbirii
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desiº

dezvoltare durabilã

diversitate biologicã

E

ecosistem

ecotip

etapã succesionalã

exploatabilitate de protecþie

exploatabilitate de regenerare

F

fazã de regenerare

fondul forestier naþional

competiþiei exercitate de ier-
burile de talie înaltã sau a celor
care produc înþelenirea solului,
competiþie care se poate solda
cu diminuarea creºterii în
înãlþime a puieþilor ºi chiar cu
eliminarea acestora. (9)

fazã de dezvoltare a arbore-
tului care începe odatã cu
constituirea stãrii de masiv ºi
dureazã pânã la începerea
elagajului natural (v. ºi stadiu
de dezvoltare). (8)

tip de dezvoltare care satis-
face necesitãþile prezentului
fãrã însã a compromite
ºansa generaþiilor viitoare de
a-ºi satisface propriile nece-
sitãþi. (4)

v. biodiversitate.

o comunitate de organisme
împreunã cu spaþiul fizic în
care trãiesc ºi cu care
interacþioneazã formând o
unitate ecologicã. (17)

subunitate ecologicã a speciei

cuprinzând populaþii cu cerinþe
ecologice aparte, deosebite de
restul populaþiilor speciei. (30)

v. stadiu succesional.

stare corespunzãtoare mo-
mentului maximizãrii efectu-
lui mediu protector al arbore-
tului. (21)

exploatabilitate stabilitã dupã
considerente biologice, refer-
itoare la capacitatea arbo-
retelor de a se regenera pe
cale naturalã. În cazul
arboretelor de codru, se rea-
lizeazã în perioada în care
acestea se pot regenera pe
cale naturalã, din sãmânþã.

(21)

etapã în dezvoltarea pãdurii
în care se produce reînnoirea
pe cale naturalã a acesteia.

(22)

este constituit din pãdurile, tere-
nurile destinate împãduririi, cele
care servesc nevoilor de culturã,
producþie ori administraþie silvicã,



150

funcþiile pãdurii

G

gestionare durabilã

gospodãrire durabilã

gradaþie (de insecte)

grupã funcþionalã

H

habitat

M

management activ

management adaptativ

management durabil

iazurile, albiile pâraielor, pre-
cum ºi terenurile neproductive,
incluse în amenajamentele
silvice, în condiþiile legii,
indiferent de natura dreptului
de proprietate. (16)

v. clasificare funcþionalã a
pãdurilor.

v. management durabil.

v. management durabil.

înmulþire în masã a insectelor.
(34)

diviziune principalã în sis-
temul de clasificare a
pãdurilor, în raport cu natura
funcþiilor ecologice, economice
ºi sociale atribuite. (21)

în lucrarea de faþã, termenul
de „habitat” este folosit în
sensul Directivei Europene

92/43/CEE: “zone terestre
sau acvatice, în stare natu-
ralã sau seminaturalã, ce se
diferenþiazã prin caracteristici
geografice, abiotice ºi biotice”.

modalitate de gospodãrire
durabilã a habitatelor fores-
tiere care prevede intervenþii
prompte, adecvate þelurilor
economice, sociale ºi eco-
logice stabilite.

management bazat pe
cunoºtinþele existente însã
care urmãreºte o îmbunã-
tãþire continuã ºi sistematicã
a strategiilor ºi practicilor de
gospodãrire pe baza expe-
rienþei acumulate în timp.

(32)

reprezintã gospodãrirea pãdu-
rilor într-un mod ºi într-un
ritm care menþine biodiversi-
tatea, productivitatea, capa-
citatea de regenerare, vitali-
tatea lor precum ºi poten-
þialul acestora de a-ºi
îndeplini, acum ºi în viitor,
funcþiile ecologice, econo-
mice ºi sociale, la nivel local,
naþ ional º i g lobal . În p lus
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masivul pãdurii

metodã de exploatare

micoritic (nutriþie)

N

nuieliº

P

pãdure

pãdure azonalã

pãdure intrazonalã

pãriº

acest mod de gospodãrire nu
trebuie sã cauzeze deterio-
rarea altor ecosisteme. (18)

v. stare de masiv.

reprezintã un concept general
de organizare a lucrãrilor de
exploatare exprimat prin
forma sub care se depla-
seazã masa lemnoasã la
colectare. (3)

modalitate de nutriþie a
plantelor superioare care se
realizeazã prin intermediul
simbiozei formate între
rãdãcini ºi specii de ciuperci
filamentoase. (30)

fazã de dezvoltare a arboretu-
lui ce începe odatã cu elagajul
natural al arborilor ºi se considerã
încheiatã când majoritatea
arborilor componenþi ajung la
diametrul de 5 cm. Creºterea
în înãlþime, diferenþierea arbo-
rilor ºi eliminarea naturalã se
intensificã tot mai mult, în
arborete amestecate existând
pericolul eliminãrii speciilor
încet crescãtoare (v. ºi stadiu
de dezvoltare). (8)

1. grupare deasã de arbori
care trãiesc în strânsã
interdependenþã între ei, cu
celelalte plante ºi animale ºi
cu factorii de mediu, rea-
lizând astfel o comunitate de
viaþã complexã, dar unitarã,
capabilã sã îndeplineascã
multiple funcþii ecologice ºi
social-economice. (8)
2. ansamblu de arborete.

v. pãdure intrazonalã.

este acea pãdure a cãrei
rãspândire nu este condiþio-
natã atât de factorii climatici
cât de cei edafici, astfel
încât poate fi întâlnitã în
diferite zone fitoclimatice,
oriunde condiþiile edafice
sunt favorabile.

ultima fazã din etapa tine-
reþii unui arboret, care
începe din momentul în care
majoritatea arborilor compo-
nenþi realizeazã diametrul
mediu de 10 cm ºi dureazã
pânã cand acesta ajunge la
20 cm, încheindu-se de
fapt odatã cu prima fructificaþie
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pãdure de folosinþã silvo-pastoralã

pãºune cu arbori

pãºune împãduritã

peisaj forestier

perioadã de regenerare

perturbare naturalã

plan de management

plantaþie

populaþie

Se caracterizeazã prin
culminarea creºterii curente
în înãlþime, intensificare
creºterilor în grosime,
dezvoltarea susþinutã a sis-
temului radicelar ºi rea-
lizarea celei mai bogate
mase foliare pe unitate de
suprafaþã (v. ºi stadiu de
dezvoltare). (8)

vegetaþie forestierã cu con-
sistenþa (stabilitã în confor-
mitate cu normele tehnice în
domeniu) de cel mult 0.4,
situatã pe terenuri din afara
fondului forestier naþional
existent la data intrãrii în
vigoare a O.U.G. 139/2005.

(25)

denumire anterioarã O.U.G.
139/2005 pentru pãdure de
folosinþã silvopastoralã.

deci folosinþã forestierã).

denumire anterioarã O.U.G.
139/2005 pentru vegetaþia
forestierã de pe pãºunile
împãdurite având consis-
tenþa (stabilitã în conformi-
tate cu normele tehnice în
vigoare) mai mare de 0.4.
Actualmente, aceastã vege-
taþie face parte din fondul
forestier naþional (având

un ansamblu de pãduri, dar în
care apar ºi pajiºti, zone
umede ºi alte tipuri de habitate
ºi care formeazã împreunã un
mozaic heterogen. (10)

este o subdiviziune a ciclului
de producþie pe parcursul
cãreia urmeazã sã se ex-
ploateze ºi sã se regenereze
integral o anumitã suprafaþã de
pãdure. (9)

un eveniment relativ discret
în timp, care modificã structura
ecosistemului forestier, schim-
bând disponibilitatea resur-
selor, a substratului sau a
mediului fizic. (29)

document oficial ce urmãreºte
realizarea unui management
eficient, productiv ºi adaptabil
al ariei protejate. (1)

vegetaþie forestierã/arboret
rezultat în urma plantãrii sau
chiar însãmânþãrii artificiale
(i.e. de cãtre om). (13)

ansamblu de indivizi înrudiþi
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prãjiniº

productivitatea arboretului

produse principale

protecþie integralã (zone cu ~)

care se reproduc sexuat,
ocupã acelaºi teritoriu, au
strãmoºi ºi descendenþi co-
muni, precum ºi un anumit
fond de gene (i.e. genofond).

(31)

faza de dezvoltare a arbore-
tului care se referã la intervalul
de timp în care diametrul
mediu al arborilor este cuprins
între 5 ºi 10 cm. Creºterea în
înãlþime se intensificã tot mai
mult, eliminarea naturalã ºi
elagajul natural sunt active,
competiþia inter ºi intra-specificã
devin tot mai susþinute (v. ºi
stadiu de dezvoltare). (8)

este reprezentatã de capaci-
tatea arboretului de a produce
biomasã lemnoasã. Se ex-
primã de obicei prin cinci clase
de producþie relative (ale cãror
caracteristici variazã în raport
cu specia), reprezentate prin
câte o curbã de variaþie a
înãlþimii medii a arboretelor, în
raport cu vârsta. Producti-
vitatea mai poate fi exprimatã
prin 3 categorii: superioarã
(care cuprinde clasa I ºi a II-a
superioarã de producþie),
mijlocie (care include clasele
de producþie a II-a inferioarã ºi
a III-a) ºi inferioarã (în care
sunt incluse clasele de pro-
ducþie a IV-a ºi a V-a). (15; 27)

masa lemnoasã recoltatã
prin tãieri de regenerare, din
arborete care îndeplinesc în
principal sau în subsidiar
funcþii de producþie.

zone în care sunt interzise
orice forme de exploatare
sau utilizare a resurselor
naturale, precum ºi orice
forme de folosire a tere-
nurilor, incompatibile cu
scopul de protecþie ºi/sau
conservare (e.g. activitãþile
de construcþii, investiþii, cu
excepþia celor destinate
administrãrii ariei naturale
protejate ºi/sau activitãþilor
de cercetare stiinþificã ori
celor destinate asigurãrii
siguranþei naþionale sau
prevenirii unor calamitãþi
naturale). Sunt premise, cu
aprobarea forurilor abilitate
legal, activitãþi stiinþifice,
educative, de ecoturism,
precum ºi unele de utilizare
raþionalã a pajiºtilor, de
localizare ºi stingere a
incendiilor, de protejare a
unor comunitãþi biotice, de
reconstrucþie ecologicã a
unor ecosisteme naturale, de
înlãturare a efectelor unor
calamitãþi, de prevenire ºi
combatere a daunãtorilor.

(24)
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protecþie strictã (zone cu ~)

R

rãdãcinã protejatã (puieþi cu ~)

rãriturã

regenerare

recepare

regenerare generativã

regenerare vegetativã

regim silvicultural

regim silvic

zone în care este interzisã
desfãºurarea oricãror activitãþi
umane, cu excepþia celor de
cercetare, educaþie ºi ecoturism,
cu limitãrile descrise în pla-
nurile de management. (24)

puieþi crescuþi în recipiente,
care se planteazã cu tot cu
substratul nutritiv în care
s-au dezvoltat.

lucrare de îngrijire care se
efectueazã periodic în arbo-
rete aflate în stadii de pãriº ºi
codriºor, mai rar în stadiul de
codru, care urmãreºte – prin
selecþie pozitivã individualã –
reducerea numãrului de
exemplare, micºorându-se
temporar consistenþa, în
scopul ameliorãrii structurii,
creºterii ºi calitãþii arbore-
telor ºi, în final, a eficacitãþii
funcþionale a acestora. (20)

1. puieþi ai unei specii de ar-
bori, prezenþi în arboret.
2. proces de înlocuire a gene-
raþiei mature de arbori cu una
tânãrã (în mod natural sau artifi-
cial). (13)

lucrare care constã în supri-
marea tulpinii puieþilor dupã
plantare, mai ales pentru a
atenua efectul dezechilibrului
fiziologic provocat de trans-
plantare, prin retezarea ei cu
1 – 2 cm deasupra coletului.
Lucrarea se aplicã ºi în se-
minþiºurile naturale sau cele
provenite din semãnãturi
directe, când acestea sunt
vãtãmate datoritã pãºunatu-
lui sau cu ocazia exploatãrii
materialului lemnos (similar –
retezarea tulpinii). (7)

regenerare din sãmânþã.

regenerare din organe vegeta-
tive (în cazul de faþã, regene-
rarea din lãstari de tulpinã sau
de rãdãcinã – drajoni).

defineºte modul în care se
asigurã regenerarea unui
arboret (din sãmânþã sau pe
cale vegetativã). (21)

sistem de norme tehnice sil-
vice, economice ºi juridice
privind amenajarea, cultura,
exploatarea, protecþia ºi
paza fondului forestier naþio-
nal, având ca finalitate asigu-
rarea gospodãririi durabile a
ecosistemelor forestiere. (16)
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regimul codru

regimul crâng

SS

selecþie cu caracter negativ

selecþie cu caracter pozitiv 

semãnãturã directã

seminþiº

silviculturã

specie

mod general de gospodãrire
a unei pãduri, bazat pe
regenerarea din sãmânþã ºi
pe conducerea acesteia
pânã la vârste când arborii
ating mari dimensiuni.      (9)

mod general de gospodãrire
a unei pãduri, bazat pe
regenerarea din lãstari ºi pe
conducerea acesteia în ve-
derea obþinerii de lemn de
dimensiuni mici ºi mijlocii. (9)

lucrare care urmãreºte extra-
gerea din arboret a celor mai
necorespunzãtoare exem-
plare, alese dupã criterii
genetice, silviculturale ºi
economice.                       (20)

lucrare care urmãreºte pro-
movarea celor mai corespun-
zãtoare exemplare din
arboret, identificate dupã cri-
terii adecvate þelului de
gospodãrire stabilit.         (20)

de arbori ºi arbuºti se încor-
poreazã direct în solul
terenului destinat culturii
forestiere.                       (7)

metodã de instalare pe cale
artificialã a vegetaþiei fores-
tiere, prin care seminþele speciilor 

etapã în dezvoltarea unui
arboret care începe din
momentul apariþiei în masã a
plantulelor ºi se încheie
odatã cu constituirea stãrii de
masiv.                              (8)

1. ªtiinþa ºi arta de a dirija înte-
meierea, creºterea, compo-
ziþia, starea de sãnãtate ºi 
calitatea arboretelor în ve-
derea satisfacerii pe baze
durabile a nevoilor societãþii.             

(13) 
2. ªtiinþa ºi tehnica privind
cunoaºterea legilor ºi proce-
selor de viaþã din pãdure ºi
care, pe aceastã bazã, sta-
bileºte mãsurile capabile sã îi
sporeascã stabilitatea ºi pro-
ductivitatea ºi sã îi intensifice 
funcþiile protectoare.           (8)

comunitate de populaþii care
se pot încruciºa între ele ºi
care sunt izolate reproductiv
de alte comunitãþi similare.
Indivizii care alcãtuiesc o
specie se pot încruciºa 
sexuat nelimitat între ei,
având un fond de gene
comun.                         (31)
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specie ameninþatã

specie arborescentã de subetaj

specie de bazã

specie edificatoare (de habitat)

specie endemicã 

specie invazivã

specie periclitatã

specie pionierã

specie care în urma eva-
luãrilor nu se încadreazã în
nici una din categoriile: critic
periclitatã, periclitatã, vulne-
rabilã, dar care prezintã
indicii de a fi încadrabilã în
una din acestea, în viitorul
apropiat.                          (11)

specie de mãrimea a II-a
sau a III-a (i.e. care nu
depãºeºte la maturitate
înãlþimea de 25 m), care se
dezvoltã sub etajul speciilor
de mãrime I (i.e. cu înãlþimi
de peste 25 m la maturitate). 

sinonim specie principalã de
bazã.

specia care prin numãrul
sau acoperirea fitoindivizilor
ei, formeazã cea mai mare
parte a fitomasei, imprimând
astfel fizionomia fitoceno-
zelor, particularitãþile fito-
mediului lor, dar ºi deter-
minând (în parte) compo-
ziþia floristicã specificã a
fitocenozelor unui habitat
(ca rezultantã a multiplelor
relaþii de concurenþã ºi co-
adaptare (similar – specie
dominantã).                   (6)

specie care trãieºte în cadrul
unui teritoriu limitat (i.e.
existã doar într-o anumitã
zonã).                           (11)

specie indigenã sau alo-
htonã, care ºi-a întins arealul
de distribuþie sau a fost intro-
dusã accidental sau inten-
þionat într-o arie ºi/sau s-a
reprodus într-o asemenea
mãsura ºi atât de agresiv
încât dominã/înlocuieºte unele
dintre speciile indigene, de-
terminând modificarea struc-
turii cantitative ºi/sau calita-
tive a biocenozei naturale
caracteristicã unui anumit tip
de biotop.                       (24)

specie în pericol de dispariþie
din mediul natural (i.e. stare
spontanã), întrucât înde-
plineºte oricare dintre criteri-
ile A – E din sistemul de
clasificare I.U.C.N. pentru
specii periclitate.               (11)

specie foarte puþin pre-
tenþioasã faþã de climã ºi sol,
care fructificã des ºi abun-
dent, având capacitatea de a
disemina la distanþe mari ºi
de a se instala cu usurinþã în
teren descoperit. 
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specie principalã

specie principalã de amestec

specie principalã de bazã

specie rarã

specie secundarã

specie vulnerabilã

stadiu de dezvoltare (fazã de dez-
voltare)

stadiu succesional

stare de masiv

staþiune forestierã

specie care realizeazã aceleaºi
înãlþimi dar are o importanþã re-
lativ mai redusã decât speciile
principale de bazã. (22)

specie care constituie de fapt
þelul principal în gospo-
dãrirea unei pãduri.          (22)

specia ale cãrei populaþii
sunt reduse din punctul de
vedere al distribuþiei sau/ºi
numeric ºi care chiar dacã nu
sunt în prezent periclitate sau
vulnerabile riscã sã devinã.
Aceste specii sunt localizate
pe arii geografice restrânse
sau sunt rar dispersate pe
suprafeþe largi.                  (24)

specie care participã la com-
pletarea arboretului ºi ajutã atât
la ameliorarea condiþiilor de veg-
etaþie, cât ºi la buna dezvoltare a
exemplarelor aparþinând speci-
ilor principale (similar – specie
ajutãtoare).                          (22)

subdiviziune a procesului
succesional caracterizatã de
o anumitã compoziþie speci-
ficã ºi structurã.               (2)

etapã distinctã în dezvol-
tarea arboretelor caracteriza-
tã prin anumite procese ºi
trãsãturi particulare.         (8)

specie în pericol de dispariþie
din mediul natural (i.e. stare
spontanã), întrucât îndepli-
neºte oricare dintre criteriile A
– E din sistemul de clasificare
I.U.C.N. pentru specii vulne-
rabile.                            (11)

caracteristicã atribuitã unui
arboret în momentul în care
masa exemplarelor compo-
nente realizeazã o desime
suficientã pentru ca acestea
sã se condiþioneze reciproc
în creºtere ºi dezvoltare.
Doar prin atingerea stãrii de
masiv se realizeazã mediul
intern specific pãdurii (i.e.
diferenþa între pãdure ºi gru-
pare de arbori).  

reprezintã, în concepþia pãdurii
ca ecosistem terestru, compo-
nenta sau subsistemul de

Specie care prezintã cea mai
mare importanþã economicã ºi
ecologicã ºi intereseazã în mod
deosebit în viaþa arboretului
respectiv. De obicei specie de
mãrimea I (i.e. cu înãlþimi de peste
25 m la maturitate) (22)
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studiu de impact 

subgrupã funcþionalã

subparcelã silvicã

substituire (a arboretelor)

ªª

ºleau (pãdure de ~, arboret de ~)

TT

tãiere de conservare

tãiere de deschidere a ochiurilor

naturã anorganicã, locul de
viaþã al biocenozei sau mediul
fizic al ecosistemului (similar –
biotop forestier).                   (33) 

porþiune de pãdure distinctã,
din cadrul unei parcele,
omogenã în ceea ce priveºte
vegetaþia forestierã ºi condi-
þiile staþionale, însã diferitã
dintr-un anumit punct de
vedere de porþiunile vecine.
În principiu se suprapune
peste un arboret ,  însã nu
întotdeauna. Este unitatea
de bazã a gospodãririi pã-
durilor.                          (15)

subdiviziune în sistemul de
clasificare funcþionalã a
pãdurilor, intermediarã între
grupã ºi categorie. 

studiu necesar pentru obþi-
nerea acordului de mediu,
care are ca scop estimarea
impactului asupra mediului
generat de realizarea unor
noi proiecte sau activitãþi sau
de modernizarea/retehnolo-
gizarea celor existente.

nou arboret având compo-
ziþia doritã. 

înseamnã o pãdure ameste-
catã în care participã una
sau mai multe specii din
genul Quercus ºi o serie de
alte specii (dintre care cele
mai caracteristice sunt
carpenul, ulmii, jugastrul, teii
ºi frasinii).                       (27) 

lucrarea de înlocuire a unui
arboret considerat necore-
spunzãtor din punct de
vedere al compoziþiei, cu un

tãiere din cadrul tratamentului
tãierilor (regenerãrilor) progresive

face parte din categoria
lucrãrilor de conservare; inter-
venþie silvotehnicã aplicatã în
arborete încadrate în tipul II
functional, ajunse la vârsta
exploatabilitãþii de protecþie; nu
urmãreºte recoltarea de mate-
rial lemnos ca scop în sine,
rolul ei fiind acela de asigura
permanenþa pãdurii ºi a funcþiilor 
atribuite acesteia.             (12)
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tãiere (lucrare) de igienã

tãiere de  produse principale

tãiere de lãrgire ºi luminare a ochiurilor

tãiere de racordare

tãiere de regenerare

tãiere de regenerare clasicã

tãieri progresive

tãieri rase

tãieri rase în benzi

lucrare care urmãreºte men-
þinerea sau ameliorarea stãrii
fitosanitare a arboretelor,
prin extragerea arborilor
uscaþi sau în curs de uscare,
cãzuþi, rupþi sau doborâþi de
vânt sau zãpadã, puternic
atacaþi de insecte sau ciuperci,
cu vãtãmãri mecanice, pre-
cum ºi a arborilor cursã ºi de
control folosiþi în lucrãrile de
protecþia pãdurilor.           (9)

tãiere din cadrul tratamentu-
lui tãierilor progresive, prin
care se urmãreºte în principal
luminarea seminþiºului din
ochiurile deschise ºi lãrgirea
lor progresivã.                 (9)

tãiere prin care se recolteazã
masã lemnoasã sub formã
de produse principale.

prin care se urmãreºte în
principal sã se asigure insta-
larea ºi dezvoltarea seminþiºu-
lui utilizabil (din speciile
dorite).                            (9)

operaþie de extragere de
arbori dintr-un arboret ajuns
la explotabilitate, în scopul
realizãrii regenerãrii naturale 
sau artificiale.                  (14)

nume generic folosit în lucra-
rea de faþã pentru tãierile de
regenerare (tratamentele)
care se aplicã în pãdurile cu
funcþii (principale sau secun-
dare) de producþie. 

tratament silvic bazat pe apli-
carea de tãieri repetate, neu-
niforme, concentrate în anu-
mite ochiuri împrãºtiate nere-
gulat în cuprinsul pãdurii,
urmãrind instalarea ºi dez-
voltarea seminþiºului natural, la
adãpostul masivului, pânã la
consitutirea noului arboret 
(v. ºi tratament silvic).      (9) 

tratament silvic ce se bazeazã
pe exploatarea printr-o singurã
tãiere a arboretului ajuns la
vârsta exploatabilitãþii, rege-
nerarea urmând sã se producã
(natural sau artificial) în
condiþiile bioecologice speci-
fice terenului descoperit (v. ºi
tratament silvic).                  (9)

tãiere din cadrul tratamentu-
lui tãierilor progresive, 
prin care se urmãreºte în
principal înlãturarea arbo-
rilor rãmaºi între ochiurile 
regenerate.                     (9)

tratament silvic care constã
în tãieri rase în benzi înguste 
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tip funcþional (T I, T II….)

tip de pãdure

tip natural fundamental de pãdure 

tratament silvic

U

ungulate

unitate amenajisticã

urgenþã de regenerare

(alãturate sau alterne) ºi
înaintând de obicei împotriva
factorului vãtãmãtor mai
important (de regulã vântul),
pentru respectivul arboret,
iar regenerarea se bazeazã
în principal pe sãmânþa ve-
nitã din arboretul rãmas pe
picior sau din pãdurea
maturã din imediata vecinã-
tate.                               (9)

grupare constituitã din cate-
goriile funcþionale cu grad
similar de intensitate a 
funcþiilor atribuite arboretelor
componente ºi care reclamã
mãsuri de gospodãrire 
asemãnãtoare.              (21)

unitate taxonomicã de bazã a
tipologiei forestiere, care 
grupeazã toate arboretele 
constituite din aceeaºi
specie sau amestec de
specii, care se gãsesc insta-
late în staþiuni asemãnãtoare
ºi vegeteazã la fel de viguros
ºi care sunt capabile sã
reacþioneze în acelaºi mod la
mãsurile culturale ce li s-ar
aplica.                           (22)

concordanþã între vegetaþie
ºi staþiune. (22) (sinonim tip
de pãdure aflat în stadiu climax). 

în sens restrâns, reprezintã
modul special în care se face
exploatarea ºi se asigurã
regenerarea unei pãduri, 
în cadrul unui regim, în 
vederea atingerii unui anumit
scop. În sens larg, tratamen-
tul include întreg complexul
de mãsuri silvo-tehnice prin
care o pãdure este condusã
de la întemeiere pânã la
exploatare ºi regenerare, în
conformitate cu þelurile 
fixate.                              (9)

nume generic dat speciilor de
mamifere din supraordinul
Ungulata - cuprinzând specii
ale cãror falange terminale
sunt îmbrãcate în copite.

v. subparcelã silvicã.

tip de pãdure instalat în mod
natural, pe un anumit terito-
riu, de mai multe generaþii,
aºa încât prezintã o strânsã

ordine indicatã pentru rege-
nerarea arboretelor exploata-
bile, în raport cu vârsta exploa-
tabilitãþii ºi starea lor.           (21)
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VV

vârsta exploatabilitãþii

vârsta exploatabilitãþii tehnice 

ZZ

zoocor (mod de diseminare ~)

vârsta la care un arboret
devine exploatabil, în raport cu
funcþiile multiple atribuite.   (21)

rãspândire a fructelor ºi se-
minþelor, care prezintã adap-
tãri speciale, cu ajutorul ani-
malelor.                            (30)

vârsta corespunzãtoare mo-
mentului când creºterea
medie a volumului corespun-
zãtor sortimentului sau 
grupei de sortimente, fixate
ca þel de producþie, este 
maximã.                           (21)
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8. ANEXE





ANEXA 1.

AMENINÞÃRI POTENÞIALE

ºI

HABITATE AFECTATE

(date preluate dupã Lazãr et al. 2007)
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ANEXA 2.

CORESPONDENÞA ÎNTRE HABITATELE DESCRISE

ÎN LUCRAREA DE FAÞÃ

ºI

TIPOLOGIA FORESTIERÃ ROMÂNEASCÃ

(adaptatã dupã Doniþã et al. 2005)
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ANEXA 3.

ÎNCADRAREA VEGETAÞIEI FORESTIERE ÎN GRUPE, SUBGRUPE

ºI CATEGORII FUNCÞIONALE

(adaptatã dupã Ministerul Silviculturii 1986 b) 
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ANEXA 4.

TIPURI FUNCÞIONALE

(preluate dupã Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi 

Protecþiei Mediului 2000 - 5)
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