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1. Introducere 

 Din întreaga gamă de ecosisteme existente pe planetă, pădurile reprezintă 

unul dintre cele mai importante, care din punct de vedere funcțional păstrează 

caracteristicile acestora (Schutz, 1999). Ecosistemele forestiere sunt depozite ale 

diversității biologice terestre ce oferă habitate foarte diverse pentru speciile de 

plante, animale și micro-organisme. Peste jumătate din organismele existente pe 

planetă, trăiesc sau au traiul legat de existenta pădurii, de asemenea şi multe 

comunități umane (Lindquist et al. 2012).  

 Pădurea nu este doar o suprafață de teren acoperită cu arbori, ci mai ales 

un ansamblu de organisme individuale aflate în interdependență, toate acestea 

reunite într-o viață unică (Pop, 1943). Biodiversitatea forestieră constituie baza 

multor produse şi servicii pe care societate umană le folosește zi de zi: produse 

alimentare și farmaceutice, apă pentru consum casnic, lemn pentru construcții şi 

lemn energetic, adăpost pentru oameni din anumite părți ale globului, servicii de 

recreere şi agrement etc. Dar, înainte de toate, reprezintă mediul biologic al 

planetei. 

 Cu toate acestea, menținerea biodiversității pădurilor este una dintre 

provocările actuale ale silviculturii sustenabile. Este un proces complex şi din ce 

în ce mai greu de realizat, datorită creșterii permanente a populației globului, a 

nevoilor acesteia, a impactului ridicat pe care îl manifestă omenirea asupra 

ecosistemului forestier.  

 

2. Scop și obiective 

2.1. Scopul lucrării 

Analiza influenței conexiunilor (directe și inverse) diverșilor factori (ușor 

cuantificabili) asupra Indicelui  Biodiversității Potențiale în condițiile unui bazin 

forestier compact din cadrul Ocolului Silvic Frasin, Direcția Silvică Suceava, 

reprezintă scopul esențial al prezentei lucrări. 
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2.2. Obiectivele lucrării 

 Din scopul enunțat, derivă următoarele obiective: 

1. determinarea sensibilității Indicelui Biodiversității Potențiale la 

variabilitatea stațională și structurală a unui complex forestier din zona montană 

inferioară a Bucovinei;  

2. cercetarea influenței  factorilor staționali asupra Indicelui Biodiversității 

Potențiale; 

3. cercetarea influenței factorilor structurali asupra Indicelui Biodiversității 

Potențiale; 

4. cercetarea influenței managementului forestier asupra Indicelui 

Biodiversității Potențiale; 

5. testarea reprezentativității indicelui Shannon pentru modelarea Indicelui 

Biodiversității Potențiale; 

6. determinarea distribuției spațiale a Indicelui Biodiversității Potențiale și 

cartarea acestuia; 

7. determinarea  marjei valorilor IBP pentru condițiile României, pentru un 

complex de arborete gospodărite, pentru că până în prezent s-au făcut numai 

evaluări subiective. 

 

3. Stadiul actual al cunoştinţelor în evaluarea biodiversităţii 

potenţiale a ecosistemelor forestiere 

3.1. Biodiversitatea. Terminologie și definiții 

 Termenul de ,,biodiversitate” a fost folosit pentru prima dată în 1968 de 

către biologul și ecologul Raymond F. Dasmann. Cu toate acestea, a fost adoptat 

pe larg începând cu anii ’80, fiind folosit în știință și politicile de mediu. Odată 

cu Convenţia privind Diversitatea Biologică semnată la Conferinţa Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare şi Mediu de la Rio de Janeiro din anul 1992, 

biodiversitatea şi conservarea ei au devenit subiecte de o importanţă majoră la 

nivel global. 
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 O definiţie a biodiversităţii foarte des citată şi folosită, este cea formulată 

de OTA (eng. Office of Technology Assessment) în 1987 ce caracterizează 

diversitatea biologică ca fiind ,,varietatea şi variabilitatea organismelor vii, 

precum şi complexele ecologice în care acestea apar” (Marcot, 2007), prin 

această definiţie fiind stabilite cele trei nivele ale biodiversităţii: ecosistemică, 

specifică şi genetică.  

  În prezent, biodiversitatea globală este într-o continuă scădere, numărul 

speciilor pe cale de dispariţie aflându-se la un nivel îngrijorător, având ca 

principală cauză impactul antropic. Conform datelor FAO, 60% dintre 

ecosistemele lumii sunt degradate, 75% dintre speciile de peşti sunt supra-

exploatate, iar 75% din diversitatea genetică a recoltei agricole a fost pierdută la 

nivel global începând cu anul 1990.  

 Aşadar şi ecosistemele forestiere, sunt din ce în ce mai ameninţate cu 

pierderea biodiversităţii, principalele cauze sunt despăduririle si schimbarea 

destinaţiei terenului, fragmentarea ecosistemelor forestiere şi degradarea 

acestora (Heymell. et al., 2011). 

 În contextul dinamicii pădurilor, conservarea trebuie abordată diferențiat 

(figura 1) (Cenușă, 2019).

           Figura 1. Influența  diferitelor măsuri de management silvic asupra 

conservării unor elemente ale biodiversității (Cenușă, 2019). 
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 În interesul conservării unor specii sau populații afectate de perturbări, 

măsurile silviculturale trebuie aplicate diferențiat ca intensitate, uneori 

impunându-se chiar frânarea dinamicii lineare a succesiunii forestiere. 

 

3.2. Evaluarea biodiversităţii pădurilor cu ajutorul indicatorilor 

 Caracterul amplu al biodiversităţii face ca acest concept să fie unul 

costisitor și greu de cuantificat în întregime, al cărui valori sunt variabile în 

funcţie de context (McElhinny et al. 2005), evaluarea completă a acesteia la 

scară largă este extrem de dificilă şi costisitoare (Gao et al. 2014). Prin urmare, 

pentru monitorizarea în timp, cât şi la un moment dat a biodiversităţii, sunt 

folosiţi indicatorii, definiți astfel: 

• indicii de biodiversitate ca fiind măsurători statistice ale 

biodiversităţii, ce ajută oamenii de ştiinţă, managerii precum şi 

factorul politic să înțeleagă starea biodiversității și factorii ce o 

afectează sau o pot (IUCN. Org); 

• o măsurătoare realizată pe baza unor date verificabile, care transmite 

mai multe informații decât ei înşişi (Prydatko et al., 2005).  

• indicatorii sunt o caracteristică care, măsurată în mod repetat, 

demonstrează tendințele ecologice, precum şi starea actuală a 

sistemului sau calitatea unei zone (Ferris şi Humphrey, 1999); 

• indicatorii sunt un număr redus de elemente ale ecosistemului forestier 

(de ex. specii, micro-habitate) ce se corelează cu cât mai multe alte 

elemente ale ecosistemului ce sunt dificil de cuantificat (Hagan şi 

Whitman, 2006).  

  Pentru a fi eficienţi în aplicare, indicatorii de monitorizare ai 

biodiversităţii trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele propuse şi de 

asemenea trebuie să îndeplinească o serie de condiţii (Ferris şi Humphrey 1999): 

⚫ trebuie să fie uşor de evaluat; 

⚫ trebuie să fie repetabili în timp (folosind adesea observatori diferiți); 
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⚫ aplicarea lor trebuie să fie avantajoasă din punct de vedere economic, 

rezultate de calitate cu costuri acceptabile; 

⚫ să fie semnificativi din punct de vedere ecologic. 

 Cu toate acestea indicatorii nu oferă foarte multe informaţii despre o 

anumită problemă şi prin urmare, în sprijinul lor trebuie venit cu analizarea şi 

interpretarea aspectelor pe care aceştia le indică.  

 

3.3. Evaluarea biodiversităţii pădurilor cu ajutorul Indicelui Biodiversității 

Potențiale 

 La nivel mondial sunt cunoscuți o multitudine de indicatori de 

monitorizare a evoluției  biodiversității, însă nu toți pot fi utilizați în evaluarea 

nivelului de suport al biodiversității unui arboret/suprafețe de pădure. Un indice 

cu aceste caracteristici este Indicele Biodiversității Potențiale (IBP - fr. L’Indice 

de Biodiversite Potentielle), ce permite evidenţierea arboretelor intacte din punct 

de vedere ecologic (Larrieu şi Gonin 2008). Acest indice aditiv utilizează un set 

de zece factori, atât structurali, ce sunt dependenți de managementul forestier 

recent, cât și staționali, pe baza unor ponderi ale fiecărui factor la nivelul 

biodiversității totale. 

 Indicele estimează o biodiversitate potențială a arboretului, ce este 

asociată caracteristicilor sale actuale, valoarea acestuia nu trebuie confundată cu 

biodiversitatea reală, existentă. Notele sunt acordate factorilor după o parcurgere 

rapidă a suprafeței de pădure analizate, nefiind necesare lucrări complexe de 

inventariere.  

 Factorii ce intră în formula de calcul a indicelui sunt considerați ca fiind 

favorabili existenței și dezvoltării biodiversității forestiere (Acker et al 1997, 

Van den Meersschaut și Vandekerkhove 1998, Parkes et al 2003),  motiv pentru 

care Indicele Biodiversității Potențiale a fost ales ca instrument pentru 

determinarea nivelului biodiversității suprafeței de pădure analizate. 
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3.3.1. Diversitatea specifică a arboretelor 

Actualmente, există un număr tot mai mare de articole științifice ce 

abordează problema diversității specifice a pădurilor, dar și potențialele beneficii 

pe care pădurile monospecifice precum și cele mixte le pot oferi. Trendul 

ultimilor ani este în favoarea promovării la scară mare a arboretelor diversificate 

(figura 2). 

 

 Figura 2. Evoluția compoziției pădurilor din Germania în diferite 

perioade de timp precum și procentul documentelor științifice privitoare la 

arboretele multispecifice (Knoke et al. 2007).  

Dintre numeroasele argumente de care trebuie ținut cont atunci când se 

dorește promovarea arboretelor formate din mai multe specii de arbori este și 

faptul că acestea susțin diversificarea și înmulțirea habitatelor necesare 

biodiversității. Felton et al. (2010) studiază impactul pe care îl are înlocuirea 

arboretelor monospecifice de molid cu arborete formate din molid și mesteacăn 

asupra vegetației ierboase, a mușchilor, lichenilor și insectelor forestiere, din 

regiunea suedeză Gotaland (Felton et al. 2010). Prezența mesteacănului s-a 

dovedit a fi favorabilă diversității și abundenței speciilor ierboase, precum și a 

gândacilor saprofiți (Jonsell et al., 2007), rezultat în concordanță și cu alte 

cercetări efectuate în Suedia (Saetre 1999), 



9 
 

 În concluzie biodiversitatea asociată arborilor variază în funcție de specie, 

dar se va amplifica o dată cu creșterea numărului de specii de arbori ce compun 

arboretul (Gosselin et al. 2004), întrucât nu toate speciile de arbori pot susține 

aceeași ,,cantitate de biodiversitate” (figura 3). 

 

Bogația specifică: 

80-100 %   60-80%  40-60 %  20-40 %           

0-20 % 

phyto:  insecte fitofage; 

ligni: ciuperci xilofage; 

cavite:  organismele care trăiesc în 

scorburi sau gauri in lemn; 

myco: ciuperci de micoriza; 

epiph: licheni epifiti; 

frugi: păsări ce consuma fructe; 

flori: insect ce consuma flori; 

sapro: nevertebrate saprofage; 

 Figura 3. Clasificarea principalelor specii lemnoase ale Europei de Vest 

conform potețialului lor de susținere al biodiversiatății (%) din potențialul 

maxim specific fiecărui gen (Branquart și Dufrene 2005) 

Pe lângă faptul că arboretele formate dintr-un număr mai mare de specii 

susțin un nivel mai ridicat de biodiversitate, acestea prezintă și o serie de alte 
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avantaje: ameliorează compoziția chimică a solurilor (Schua et al., 2015), 

rezistență ridicată la acțiunea focului (Gonzalez et al., 2006, Catry et al., 2010), 

a vântului (Barbu și Cenușă 2005, Mayer et al. 2005, Schutz et al. 2006) (tabelul 

1) și a factorilor biotici (Tonhasca et al. 1994, Jactel et al. 2007).     

Tabelul 1. Vulnerabilitatea relativă a diferitelor specii forestiere la 

acțiunea vântului comparativ cu cea mai rezistentă specie (Quercus) notată cu 

1,  în diferite regiuni geografice ale Germaniei(von LüPKE și Spellman 1999) 

Specia 

Zona geografică 

Baden-

Wu¨rttemberg 
Bavaria Hessen 

Picea abies (L.) 

Karst 
12 8,3 10 

Pinus sylvestris L. 4 3,5 4 

Fagus sylvatica L. 3 1,8 2,5 

Quercus spec. 1 1 1 

 

 Speciile de arbori joacă și rol de bioindicatori, întrucât fiecare specie 

datorită variabilităţii sale biochimice, fiziologice, etologice sau ecologice este 

sensibilă la anumiți factori externi (Măciucă, 2003).  

   

3.3.2. Stratificarea verticală a vegetației 

 În ciuda importanței pe care o are stratificarea verticală a vegetației asupra 

ecosistemului forestier, practicile silviculturale actuale sunt adesea destinate să 

dirijeze arboretele spre structuri echiene, cât mai omogene, cu o structură 

verticală simplificată.  
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Stratificarea verticală a vegetației este importantă prin prisma faptului că, 

prin dispunerea etajată a stratelor, se creează un număr mai ridicat și mai 

diversificat de microhabitate utilizate de numeroase organisme: fluturi 

(Gossellin et al., 2006), lilieci (Hayes et al., 2000), păsări (Nadkarmi și Matelson 

1988, Măciucă, 2003) (figura 4), șoareci (Pardini et al. 2005) sau cervidae 

(Cibien și Sempere 1989, Gill și Peace 1996). 

 

Figura 4. Stratificarea păsărilor într-un arboret (Măciucă, 2003) 

  

3.3.3. Lemnul mort 

 Fiind un element structural de o mare importanță în ecosistemele 

forestiere, lemnul  mort a devenit un subiect din ce în ce mai dezbătut în 

literatura de specialitate a ultimelor decenii. Pe lângă rolul de indicator al 

biodiversității, lemnul mort, prin descompunerea sa ameliorează calitatea 

solului,  este substrat de regenerare pentru unele specii de arbori (Vorcak et al. 

2006), împiedică căderea pietrelor pe terenurile cu pantă accentuată (Lachat et 

al.) și nu în ultimul rând joacă un rol important în sechestrarea carbonului. 

Cercetări privind volumul de lemn mort în păduri naturale din Bucovina 

(Slătioara, Giumalău, Călimani) au demonstrat variația acestei caracteristici în 

raport cu înălțimea superioară, aceasta fiind un indicator al bonității stațiunilor 

(Cenușă, 1995).  
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Numeroase specii de vertebrate și nevertebrate sunt dependente parțial sau 

total de existența lemnului mort: păsări (Hunter 1990, Neitro et al. 1985, Kopra 

et al. 2005, Bottorff 2009, Lohmus et al. 2010), mamifere (Thomas et al. 1979, 

Wathen et al. 1986, Maguire 2002), amfibieni (Maguire, 2002), briofite, licheni 

și ciuperci (Hollen 1996, Kruys et al. 1999).    

Diametrul arborelui mort este un parametru deosebit de important, 

păsările manifestând preferințe ridicate față de cavitățile ”săpate” în arborii cu 

diametre de peste 38 cm (Raphael, 1980) sau chiar 60 cm (Mannan et al., 1980). 

Arborii morți asigură și protecție speciilor de păsări împotriva factorilor 

climatici excesivi (Conner, 1979). 

   

3.3.4. Arbori în viață de mari dimensiuni 

 Arborii de mari dimensiuni domină întregul ecosistem forestier, fiind 

atribute unice ale acestuia prin multitudinea de funcții pe care le îndeplinesc. 

Aceștia conțin o mare parte din volumul pe picior existent și biomasa 

supraterană (Clark et al. 1996), influențează pozitiv procesul regenerării (Keeton 

et al. 2005), stochează cantități ridicate de carbon, realizează medii foarte 

favorabile dezvoltării unor specii de plante, influențează regimul hidrologic. 

Pentru un număr ridicat de organisme vertebrate și nevertebrate, arborii de 

mari dimensiuni pot furniza o importantă sursă de hrană sub forma fructelor, 

frunzelor, florilor, sevei etc. (Lindenmayer et. al. 2012), precum și numeroase 

microhabitate folosite ca locuri de adăpost și odihnă: cavități de diferite 

dimensiuni, corpuri sporifere, liane, părți din arbore fără coajă etc (Bull et al. 

1993, Bates 1995, Dixon 1996, Bull et al. 1996, LaHaye et al. 1999, Michel et 

al., 2009, Regnery et al. 2013). Numeroase studii efectuate în diferite tipuri de 

ecosisteme forestiere surprind o legătură corelativă pozitivă între diametrul 

arborilor și abundența și diversitatea microhabitatelor/arbore (Winter et al. 2008, 

Vuidot et al. 2011, Larrieu et al. 2012, Regnery et al. 2013). 
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3.3.5.  Arbori purtători de microhabitate 

Microhabitatele asociate arborilor sunt indicatori relevanți ai 

biodiversității (Michel et al., 2009), acestea oferind condiții de hrană și adăpost 

pentru numeroase organisme (tabelul 2).  

 Tabelul 2. Microhabitate caracteristice arborilor și organismele asociate 

acestora (Larrieu şi Gonin, 2008) 

Microhabitat Organisme asociate 

Cavități Păsări, mamifere, artropode 

Părți din arbore fără coajă Chiroptere, artropode, păsări 

Părți din tulpină cu lemn mort 

Insecte, reptile, amfibieni, alge, 

briofite, ciuperci, păsări, 

mamifere mici, 

Cavități umplute cu apă  Insecte 

Corpuri sporifere ale 

ciupercilor saprofite 
Insecte 

Scurgeri de sevă pe tulpină Artropode 

 

În timpul deplasărilor în teren, în suprafețele de probă, s-a urmărit 

identificarea arborilor ce prezentau următoarele tipuri de microhabitate: cavități 

goale, cavități umplute cu apă sau pământ, părți din arbore fără coajă, necroze cu 

scurgeri de sevă, spori ale ciupercilor saprofite, licheni, găuri de insecte 

xilofage.  

Astfel, cavitățile din tulpina arborilor, formate ca urmare a acțiunii 

cipercilor xylofage sau a unor vertebrate, reprezintă un habitat ce oferă protecție 

contra prădătorilor și factorilor climatici excesivi (figura 5), loc de naștere și 

creștere a puilor pentru speciile de păsări din familiile Strigidae, Picidae, 

Falconidae, Tyranidae, Sittidae (Hunter 1990, Sedgeley 2001, Kavanagh 2002, 

Kopra și Fyles, 2005, Isaac et al. 2008, Bryant et al. 2012, de Gasperis et al. 
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2016), sau de mamiferele mici și mari: lilieci (Chiroptera sp.) (Gellman et al., 

1996), șoareci (Rodentia sp.) (Firth, 2003) iepuri (Lagomorpha sp.) (Dumyahn 

și Zollner, 2010), jderi (Mustelidae sp.) (Brainerd et al. 1995, Zalewsky 1997, 

Purcell et al. 2009), râsul iberic (Lynx paridnus) (Fernandez și Palomares, 

1999), genetele (Genetta genetta) (Carvalho et al., 2014) sau ursul negru 

american (Ursus americanus) (Lindzey și Meslow 1976, Alt 1984, Oli et al. 

1997, Switzenberg 1995, Godfrey et al. 2000, Klezendorf et al. 2002).   

 

 Figura 5. Variația temperaturii ambientale și a celei din interiorul unei 

cavități arboricole, la diferite adâncimi,  într-o perioadă de 24 de ore 

(O`Connel et al. 2016) 

Arborii ce nu prezintă coajă pe toată suprafața tulpinei sunt microhabitate 

preferate îndeosebi de păsări și lilieci, ce se adăpostesc și cuibăresc sub coaja 

desprinsă (Cramp 1993, Hejl et al. 2002, Vanhof et al. 2007), sau de speciile de 

insecte ce aparțin ordinelor Araneae și Hemiptera. Din evoluția rănilor 

provocate arborilor în decursul vieții lor de diverși factori, s-au format scorburile 

de la baza arborilor, populate în funcție de dimensiunea lor de mamifere, reptile, 

amfibieni și păsări. 

 Cavitățile umplute cu apă formate pe tulpina arborilor sunt asociate în 

general cu fazele imature, (ou, larvă și pupă) ale insectelor din ordinele 

Coleoptera și Diptera  (Kitching, 1971). 

http://www.bioone.org/na101/home/literatum/publisher/bioone/journals/content/wbio/2016/065.022.0600/wlb.00210/20161027/images/large/f02_305.jpeg
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 Fungii joacă multiple roluri în ecosistemul forestier: agenți patogeni, 

descompunători ai materialelor organice, sursă de hrană pentru fauna pădurii și 

de asemenea intră în simbioză cu rădăcinile plantelor ierboase și lemnoase. 

Asupra arborilor gazdă, ciupercile patogene acționează în sensul debilitării 

fiziologice a acestora, producându-se într-un final moartea organismului și 

implicit creșterea cantității de lemn mort, cu efectele subsecvente favorabile 

biodiversității ecosistemului forestier. De asemenea, odată cu uscarea arborelui 

infestat se reduce consistența arboretului. Este înlesnită în acest fel pătrunderea 

luminii și a căldurii până la nivelul solului și ulterior dezvoltarea stratelor 

inferioare de vegetație cu consecințe pozitive asupra nivelului biodiversității. 

Dintre mamifere, Lehmkuhl et al. (2004) identifică specia de veveriță 

Glaucomys Sabrinus ca fiind fungivoră, hrănindu-se cu corpuri sporifere ale 

ciupercilor din genurile Rhizopogon și Gauteria. De asemenea, toate fazele 

imature (ou, larvă, pupă) ale coleopterului Bolitotherus cornutus sunt asociate cu 

corpurile sporifere ale ciupercilor din genul Ganoderma (White 1983, Marcot 

2017). 

Lichenii reprezintă habitat pentru numeroase insecte: Arahnide, Araneae, 

Lepidoptera, Diptera (Petterson et al., 1994) și acarienii (Gerson și Seaword, 

1977). Lichenii reprezintă sursă de hrană pentru speciile ordinelor Psocoptera și 

Colembola, care ulterior sunt consumate de Arahnidae (Wise, 1993). Acestea 

din urmă, conform lui Jansson și von Bromssen (1981),  reprezintă aliment 

pentru speciile de păsări. În plus, lichenii reprezintă pentru păsări și un loc de 

depozitare a hranei (insecte, semințe etc) (Haftorn 1954, Sherry 1989, Sherry și 

Duff 1996,).   

 

3.3.6. Zonele deschise din interiorul pădurii 

 Vegetația zonelor deschise este mai bogată și mai diversă decât cea a 

arboretelor din proximitate, condițiile de hrană mai favorabile atrag specii de 

insecte, păsări și mamifere datorită înflorii și fructificației abundente a speciilor 

de plante existente. Liziera, comparativ cu interiorul pădurii, este un mediu mai 
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uscat, mai expus vântului și cu o radiație luminoasă mai ridicată, fiind create 

astfel premisele dezvoltării unei vegetații mai heterogene din punct de vedere al 

etajării pe verticală, cu efecte favorabile asupra nivelului biodiversității. 

Dispunerea pe verticală a vegetației la liziera pădurii induce și apariția 

rozătoarelor de mici dimensiuni în această zonă (Manson et al., 1999), întrucât 

vegetația poate oferi o protecție mai ridicată, atât împotriva factorilor climatici 

excesivi, cât și contra prădătorilor naturali. Această prezență a rozătoarelor la 

lizieră atrage și prădătorii: șerpi (Rodriguez-Robles et al. 1999, Rudolph et al. 

2002, Luiselli et al. 2005), păsări (Rifai et al. 2000, Hewson et al., 2001, Treinys 

et al. 2004, Cui et al. 2008, Sandor et al. 2009) și mamifere (Jedrzejewski et al. 

1992, Dell’Arte et al. 2007). Lizierele cu o structură verticală complexă, cu o 

vegetație heterogenă, cu un număr ridicat de arbori purtători de microhabitate, 

vor oferi populațiilor de păsări numeroase locuri de cuibărire și căutare a hranei 

(Ouin et al., 2015), inclusiv pentru speciile de păsări migratoare, fiind 

preîntâmpinate mortalitățile ridicate din timpul zborurilor anuale (Keller et al., 

2009).  

Datorită resurselor ridicate de hrană și prezența cervidelor în zonele 

deschise este foarte regulată (Alverson et al. 1988, Altendorf et al. 2001, Dupke 

et al. 2016), prezență ce nu face decât să atragă un număr mare de prădători, în 

același mod în care, o densitate și diversitate ridicată a plantelor de la liziera 

pădurii, atrag speciile de ierbivore (Matlack et al., 1999). Acest lucru este în 

concordanță cu teoriile potrivit cărora, în ecosistemele în care productivitatea 

primară este la un nivel ridicat, populațiile de ierbivore vor crește până la valori 

capabile să susțină populații mari de prădători  (Fretwell 1977, Oksanen et al. 

1981). Astfel, în zonele deschise, râsul (Lynx sp.) puma (Puma concolor), sau 

ursul grizzly (Ursus arctos horribilis) au fost observate cu regularitate 

(Jędrzejewski et al. 1993, Laundre et al., 2003).    
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3.3.7. Continuitatea în timp a pădurii 

Referitor la continuitatea în timp a pădurii pe o anumită suprafață, este 

recunoscut faptul că aceasta poate determina compoziția floristică, așadar are 

influență asupra caracteristicilor ecosistemului. În acest sens, Dupouey et al. 

(2002), în urma studiilor efectuate în pădurile de stejar mezofile din Europa de 

Vest, a întocmit o listă de specii caracteristice pădurilor în care etajul arborilor s-

a menținut pe o periodă de peste 200 de ani. De asemenea, Brustel (2001) indică 

gândacii saprofiți ca fiind un grup de insecte foarte sensibil la continuitatea 

suprafețelor împădurite.  

3.3.8. Habitatele acvatice 

 Apa reprezintă habitat pentru numeroase specii de nevertebrate, pești, 

amfibieni, reptile, păsări și plante, organisme ce sunt dependente total sau parțial 

de acest mediu. Prezența habitatelor acvatice în pădure, sub forma cursurilor de 

apă, a mlaștinilor, a turbăriilor, a acumulărilor temporare sau permanente, ce 

sunt fie de natură freatică sau din precipitații, duce la o creștere a diversității 

organismelor în ecosistemul forestier. Acumulările de apă de mici dimensiuni, 

reprezintă habitat pentru numeroase specii de insecte (Nilsson și Svensson, 

1995), broaște și salamandre, unele specii în pericol de extincție (Gibbons et al. 

1981, Semlitsch et al. 1996, Russell et al. 2001) organisme ce folosesc mediul 

acvatic ca loc de naștere și dezvoltare ulterioară a puilor (Paton, 2005), iar 

mediul terestru ca loc de hrănire și hibernare.  

 Broaștele reprezintă sursă de hrană pentru speciile de reptile, acestea din 

urmă fiind identificate într-un număr mare în proximitatea acumulărilor de apă 

din interiorul pădurii (Paton 2005, Russell et al. 2001). În proximitatea luciurilor 

de apă, abundența speciilor de insecte este foarte ridicată, fapt ce atrage 

populații mari de prădători:  lilieci (Vaughn et al. 1997) și șoareci (Whitaker și 

Hamilton 1998). 

 Întrucât peștele reprezintă sursă de hrană pentru speciile familiei 

Mustelidae, prezența acestora, este una regulată în apropierea cursurilor de apă 
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(Copeland et al. 2007). Prin prisma faptului că abundența nevertebratelor, a 

amfibienilor, a reptilelor și mamiferelor de mici dimensiuni este ridicată în 

zonele umede și proximitatea lor, prezența în număr mare a păsărilor răpitoare 

din ordinele Accipitriformes și Strigiformes în aceste locuri nu este 

întâmplătoare (De Graaf și Yamasaky 2001, Oakley et al. 1985).  

 Zonele umede, datorită vegetației specifice, oferă micilor mamifere locuri 

de odihnă precum și un grad ridicat de protecție contra prădătorilor. De 

asemenea, vegetația abundentă reprezintă o bogată și importantă sursă de hrană 

pentru mamiferele ierbivore.  

Pe lângă numeroasele animale ce au traiul legat de existența habitatelor 

acvatice, Ohlson et al. (1997), prin studiul desfășurat în 10 arborete înmlăștinate 

de molid, întinse pe o suprafață de doar 20 hectare, găsește 517 specii de plante 

vasculare, mușchi, licheni și ciuperci, parte din ele endemice sau pe cale de 

dispariție. Briofitele indentificate reprezintă nu mai puțin de 33 % din totalul 

briofitelor întâlnite în Suedia. Rezultate asemenătoare obține și Flinn et al. 

(2008) în Rezervația ”Gault Nature” din Quebec, Canada, unde, deși suprafața 

zonelor umede reprezintă doar 1% din cea a întregii rezervații, acestea conțin 

45% din întreaga sa floră. 

 

3.3.9. Habitatele cu stâncării 

Zonele cu stâncării,  prin caracteristicile deosebite de care dispun, cu 

soluri oligotrofice sau aproape inexistente, cu fluctuații mari de temperatură, cu 

un regim hidric deficitar, cu formațiuni pietroase de diferite forme și mărimi, 

sunt habitate ce susțin plante și animale, unele chiar endemice, adaptate 

morfologic acestui mediu. Asemeni habitatelor acvatice, prezența zonelor cu 

stâncării în interiorul ecosistemelor forestiere nu face decât să favorizeze într-un 

mod pozitiv biodiversitatea acestora. Flora este specifică acestor medii și este 

constituită din numeroase specii de plante casmofile, mușchi și licheni dar și 

unele plante superioare, atât ierboase cât și lemnoase, ce își introduc rădăcinile 

în crăpăturile și fisurile rocilor. Fauna este de asemenea una diversă, de la 
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speciile de reptile (Huey et al. 1989, Prior și Weatherhead 1996, Webb și Shine 

1998, Hawes și Lougheed 2004) și prădătorii acestora (Tanaka și Mori, 2000, 

Leonardia și Dell’Arte 2006, Hall et. al. 2009, Motta-Junior et al. 2010) până la 

mamiferele mici (Rowe-Rowe și Meester 1982, Chruszcz și Barclay 2002, Birks 

et al.  2005) și mari (Kolowski și Woolf 2002, Koike și Hazumi 2008, Filla et al. 

2017) toate au traiul legat, parțial sau total, de existența zonelor cu stâncării, 

după cum indică rezultatele numeroaselor studii ce au fost efectuate.  

4. Material şi metodă 
4.1. Locul cercetărilor 

Analiza s-a concentrat asupra vegetaţiei forestiere din bazinul hidrografic 

al pârâului Ursoaia, de pe raza Unității de Producţie II ,,Ursoaia” din cadrul 

Ocolului Silvic Frasin, subunitate a Direcţiei Silvice Suceava, pe o suprafață de 

758,5 ha cuprinsă în 95 de unități amenajistice (figura 6). 

Din punct de vedere geografic, zona studiată se află în partea de nord a 

Carpaţilor Orientali și face parte din ultima ramificație a Munților Stânișoara, 

teritoriul fiind încadrat în categoria munților mijlocii și joși (Badea et al. 1983). 

Variaţiile altitudinale sunt cuprinse între 586 şi 1090 m. 

Temperatura medie anuală este de 8.2℃, durata  sezonului de vegetaţie 

este de 150 de zile în care temperatura medie se ridică la 12.8º C. Media anuală 

a precipitaţiilor este de 830 mm, 500 de mm în sezonul de vegetaţie.  

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huey%2C+Raymond+B
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Figura 6. Localizarea cercetărilor  

Substratul litologic este reprezentat din gresii silicioase, pe care s-au 

format soluri de tipul districambosolurilor, eutricambosolurilor și luvosolurilor. 

Tipurile de stațiuni identificate sunt: (i) 3332 - Montan de amestecuri (Bm) brun 

podzol, edafic mijlociu cu Asperula - Dentaria, (ii) 3333 – Montan de 

amestecuri (Bs) brun edafic mare cu Asperula – Dentaria și (iii) 3640 – Montan 

de amestecuri (Bs) brun divers cu drenaj imperfect, edafic mijlociu – foarte 

mare.  

Parametrii climatici și edafici indică o clasă de favorabilitate ridicată 

pentru speciile de bază ce compun arboretele (Mo, Br, Fa). Pe aceste 

considerente, pe o suprafaţă de 161,50 de hectare (u.a. 19 B, 28A, 29 A, 30 A, 

31, 32 A, 33 A), pentru cele două specii de răşinoase, s-a constituită Rezervaţia 

de seminţe Ursoaia (cod: RG-MO, BR/FA-A220-6) (figura 7). Cele șapte 

arborete ce fac parte din rezervația de semințe ”Ursoaia”, prezintă omogenitate 

din punct de vedere al factorilor staționali, al vegetației forestiere, și al lucrărilor 

aplicate.  



21 
 

 

Figura 7. Rezervația de semințe de molid și brad ”Ursoaia” din cadrul 

Ocolului Silvic Frasin 

Din punct de vedere tipologic, vegetația corespunde cu șase tipuri de 

ecosisteme de fag, amestecuri de rășinoase și rășinoase cu fag: (i) 2216, (ii) 

2228, (iii) 2316, (iv) 3226, (v) 3226 și (vi) 3316.   

În vederea satisfacerii obiectivelor social – economice și ecologice, 

arboretele studiate au fost încadrate în 4 categorii funcționale: 

(i) Păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în 

adâncime pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, cele situate pe substraturi de 

fliș, nisipuri sau pietrișuri cu înclinare mai mare de 30°(1-2A); 

(ii) Păduri situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă de pe terase, 

lunci interioare (1-2I); 

(iii) Păduri stabilite ca rezervatii pentru producerea de semințe forestiere 

și conservării genofondului forestier (1-5H); 

(iv) Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși, de calitate 

superioară, pentru lemn de cherestea (2-1B).   
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4.2. Colectarea informațiilor 

Datele necesare au fost obținute prin inventarierea celor 95 de unități 

amenajistice. Pentru colectarea datelor s-a utilizat o rețea de suprafețe de probă, 

de formă circulară, cu mărimea de 500 m2 (în total, 721 suprafețe), 

corespunzând unui procent de inventariere de 4.75% (36.5 ha din totalul de 

758,5 ha). Identificarea și amplasarea în teren s-a realizat cu ajutorul 

dispozitivului GPS Trimble Geo XH 2008 Series (figura 8). 

 

Figura 8.  Trimble Geo XH 2008 Series 

(https://www.xpertsurveyequipment.com) (stânga), clupă forestieră Haglof 

(https://www.verdon.ro/clupe-forestiere/clupa-forestiera-waldfreund-100-cm. 

html) (dreapta)  

Datele colectate în fiecare suprafață au vizat unele aspecte ce țin de 

amplasare, respectiv altitudine, expoziție, pantă și consistență dar și structura 

verticală a comunităților (plantele erbacee, arbori și arbuști cu înălțimea mai 

mică de 7 m, arbori dominați sau din etajul al II-lea cu înălțimea cuprinsă între 7 

și 20 m și dominanți cu înălțimea de peste 20 de metri), etajare ce s-a realizat 

prin apreciere vizuală.  De asemenea, s-au cuantificat caracteristicile ținând cont 

de speciile de arbori existente; măsurătorile au vizat atât lemnul mort pe picior 

https://www.xpertsurveyequipment.com/
https://www.verdon.ro/clupe-forestiere/clupa-forestiera-waldfreund-100-cm.%20html
https://www.verdon.ro/clupe-forestiere/clupa-forestiera-waldfreund-100-cm.%20html
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cât și cel doborât. Au fost înregistrați toți arborii morți pe picior, cât și cioatele 

cu înălțimea mai mare de 1.5 m și diametrul de bază de peste 40 cm, iar în cazul 

lemnului mort la sol au fost luate în evidență doar trunchiurile cu lungimea mai 

mare de un metru și diametrul de peste 40 cm. Lemnul mort cu diametrul de 

peste 40 cm este considerat ca fiind favorabil dezvoltării biodiversității 

forestiere (Bartels et al. 1985, Raphael 1980, Mannan et al. 1980) (figura 11). 

Toți arborii pe picior cu diametrul de bază >8 cm au fost inventariați sub raport 

dimensional, cu clupa forestieră (figura 9), precum și al microhabitatelor 

asociate, indiferent de dimensiunile acestora.  

 

Figura 9. Lemn mort pe picior (stânga) și doborât la suprafața solului 

(dreapta) Foto: C. Burlui 

Ca microhabitate s-au considerat găurile şi scorburile, necrozele cu 

scurgeri de sevă, corpurile sporifere ale ciupercilor, părţile din arbore fără coajă, 

lianele ce ocupă o suprafaţă mai mare de 1/3 din suprafaţa tulpinei, cavitățile 

umplute cu apă sau pământ, licheni (figura 10). 
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Figura 10. Tipuri de micohabitate, de la stângă la dreapta: părți din 

arbore fără coajă, cavități umplute cu apă, cavități umplute cu pământ Foto: C. 

Burlui 

S-au realizat regresii pentru a determina variabilele de care depinde atât 

nivelul biodiversității, cât și factorii dependenți de managementul forestier. 

Variabilele selectate au fost atât cantitative: numărul stratelor de vegetație și al 

speciilor de arbori, consistența, vârsta, înclinarea terenului, cât și calitative: 

expoziție, categoria funcțională, tip de pădure, tip de ecosistem. Acestora din 

urmă, pentru a putea fi introduse în regresii, li s-au atribuit valori numerice. 

Ulterior, s-au analizat și discutat, doar variabilele la care p a înregistrat valori 

<0,05. 

Au fost luate în calcul zonele deschise (ochiuri) cu un diametru de 

aproximativ 1-1.5 înălţimi de arboret, habitatele acvatice (care să ocupe o 

suprafaţă de cel puţin 100 m2). În acest caz a fost notat şi tipul acestora, rangul 

fiind maxim în situaţia în care în aceeaşi parcelă se găsesc două sau mai multe 

tipuri (tabelul 3); acest aspect a fost valabil şi pentru factorul J, cu deosebirea că 

suprafaţa ocupată de zonele cu stâncării trebuie să fie de cel puţin 1% din cea 

analizată.  
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4.3. Calculul IBP 

Indicele Biodiversităţii Potenţiale (IBP), utilizat în calculele prezente, 

permite evidenţierea arboretelor intacte din punct de vedere ecologic. Calculul 

acestuia constă în evaluarea pe teren a unui set de zece factori ce sunt 

consideraţi favorabili existenţei biodiversităţii, împărţiţi în două categorii: şapte 

factori dependenţi de managementul forestier şi trei factori staţionali (tabelul 3).  

 Tabelul 3. Factorii utilizați în calculul indicelui IBP (Larrieu şi Gonin 

2008) 

F
a
ct

o
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 d
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d

en
ți

 d
e 

m
a
n

a
g
em

en
tu

l 
fo

re
st

ie
r
 

Factori Nota 0 Nota 2 Nota 5 

Vegetația 

A 
Bogăția în specii 

forestiere autohtone 
1 sau 2 genuri 3 sau 4 genuri 5 genuri și peste 

B 
Structura verticală a 

vegetației 
1 sau 2 strate 3 strate 4 strate 

Microhabitate asociate arborilor 

C 
Arbori morți pe picior 

de mari dimensiuni 
<1 arbore/ha 2 - 3 arbori/ ha 3 arbori/ha si peste 

D 
Arbori morți la sol de 

mari dimensiuni 
<1 trunchi/ha 

2 - 3 trunchiuri/  

ha 

3 trunchiuri/ha si 

peste 

E 
Arbori în viață de mari 

dimensiuni 
<1 arbore/ha 1 - 4 arbori/ ha 5 arbori/ha si peste 

F 
Arbori în viață purtători 

de microhabitate 
<1 arbore/ha 1 - 5 arbori/ ha 6 arbori/ha si peste 

Habitate asociate 

G Zone deschise <1 zonă/10 ha 1-4 zone/10 ha >4 zone/10 ha 

F
a

ct
o

ri
 s

ta
ți

o
n

a
li

 

H 
Continuitatea în timp a 

pădurii 

Arboretul este 

parte a unei 

păduri recente 

Arboretul se 

învecinează cu 

o pădure veche 

Arboretul este parte a 

unei păduri vechi 

I Habitate acvatice absenta 
Omogen: un 

singur tip 

Diverse: 2 sau mai 

multe tipuri 

J Zone cu stâncării absenta 
Omogen: un 

singur tip 

Diverse: 2 sau mai 

multe tipuri 

Evaluarea factorilor s-a realizat prin deplasarea în fiecare suprafață de 

probă de 500 m2, în interiorul căreia s-au efectuat măsurători și observații 

privitoare la cei 10 factori. Pentru fiecare suprafață de probă s-a calculat nivelul 
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biodiversității în valori relative (% din valoarea maximă cf. tabelului 4), prin 

cumularea notelor acordate celor șapte factori dependenți de managementul 

forestier (A-G), suma fiind ulterior raportată la valoarea maximă a acestora (35). 

Influența factorilor staționali asupra biodiversității s-a calculat de asemenea în 

valori relative (% din valoarea maximă cf. tabelului 4), prin cumularea notelor 

acordate celor trei factori staționali (H-J), suma fiind raportată la valoarea 

maximă a acestora (15).  

Tabelul 4. Valoarea indicelui IBP în funcţie de notele acordate (Larrieu 

şi Gonin, 2008 

IBP: factorii A - G IBP: factorii H - J 

Notă 

Nivelul 

biodiversităţii 

Notă Influenţa 

factorilor 

staţionali 

asupra 

biodiversităţii 

Absolută 

Relativă 

(% din 

valoarea 

maximă) 

Absolută 

Relativă 

(% din 

valoarea 

maximă) 

0 la 7 0 la 20 foarte scăzut 0 <10 nulă 

8 la 12 21 la 40 scăzut 

2 la 9 10 la 60 importantă 

15 la 21 41 la 60 mediu 

22 la 28 61 la 80 ridicat 10 la 15 >60 
foarte 

importantă 

29 la 35 
81 la 

100 
foarte ridicat       

Notele au fost acordate în funcție de scara prezentată în tabelul 3.  

Indicele Biodiversității Potențiale se compune astfel din două valori, 

respectiv cea atribuită pe de o parte factorilor dependenți de managementul 

forestier A - G, precum și cea corespunzătoare factorilor staționali H – J. Astfel, 

dacă într-un arboret suma factorilor depedenți de managementul forestier este 

egală cu 15, iar cea corespunzătoare factorilor staționali este egală cu 7, indicele 

va fi notat ,,IBP 43% și 47%”.   
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5 Rezultate și discuții 
5.1. Caracterizarea zonei de studiu cu ajutorul distribuțiilor experimentale 

5.1.1. Relieful 

 Relieful este factorul determinant în configurația și dinamica 

ecosistemului forestier, întrucât influențează direct condițiile climatice și 

edafice, precum și distribuția vegetației. Interferența dintre microrelief și 

climatul regional determină microclimatul, care alături de soluri configurează 

condițiile staționale. Aceste condiții pun direct amprenta asupra structurii și 

funcționării  întregii biocenoze de care depinde biodiversitatea. 

  

5.1.1.1. Altitudinea 

 Distribuția frecvenței numărului de suprafețe pe categorii de altitudine 

indică faptul că din clasa altitudinală 801 – 1000 m fac parte cel mai mare 

număr de suprafețe de probă, respectiv 53,7% din total. Urmează cele din zona  

601 – 800 m ce sunt în proporție de 41,7%, cele situate la elevații  >1000 sunt în 

procent de 4,9 %, iar suprafețele din categoria 401-600 m au fost constatate în 

doar 0,7% din cazuri (figura 11). 

 

 Figura 11. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu intervale de altitudine 

 În raport cu altitudinea variază factorii climatic, cei mai importanţi fiind 

cantitatea de precipitaţii şi temperatura. În funcţie de elevaţie şi implicit de 
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fluctuația factorilor climatici, se realizează distribuţia vegetaţiei, rezultând astfel 

etajele fitoclimatice. Compoziția este caracteristică etajului bioclimatic al 

amestecurilor (FM2), speciile de rășinoase sunt în optim ecologic, lucru 

confirmat și de productivitatea superioară pe care o realizează. Pentru fag, 

această altitudine este mai ridicată faţă de arealul optim, dar expoziţia însorită şi 

parţial însorită poate reprezenta un factor compensator pentru această specie.  

 

5.1.1.2. Expoziția 

 Distribuția suprafețelor de probă pe categorii de expoziție indică faptul că 

62% dintre acestea sunt amplasate pe expoziții însorite (S, SE, SV). Urmează 

cele umbrite și parțial umbrite (N, NE, NV), ce sunt în proporție de 28% și cele 

parțial însorite (E, V), cu un procent de 10% (figura 12).  

 

 Figura 12. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu expoziția terenului 

 Expoziţia este un factor ce influenţează caracteristicile ecosistemului 

forestier, întrucât determină intensitatea radiaţiilor solare ajunse la sol, cu efecte 

asupra compoziției, productivității, stării de vegetație, a diversității faunei și 

florei arboretelor, precum și a existenței habitatelor acvatice etc.  
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5.1.1.3 Înclinarea 

 Frecvența cea mai ridicată o reprezintă suprafețele de probă amplasate pe 

terenuri cu înclinare cuprinsă între 16-20°, respectiv 51,2% din total, după care 

cele din categoria 11-15° ce sunt în proporție de 20,6%. Urmează cele din clasa 

21-25° cu un procent de 17,5%. Suprafețele de probă de pe terenurile cu pantă 

accentuată (>35°) sunt în proporție de 5,1%, pe când cele amplasate în zone 

plane sau cu pante reduse (0-10°) au fost constatate în doar 4,3% din cazuri 

(figura 13).   

 

 Figura 13. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu înclinarea terenului 

 Predomină terenurile cu pantă redusă și moderată (0-25°), fapt ce are 

efecte asupra condițiilor staționale și de vegetație a arboretelor studiate, 94.5% 

dintre acestea fiind încadrate în clasele I și a II-a de producție. Există o 

diferenţiere clară, din punct de vedere al conformaţiei şi al dimensiunilor, între 

arborii ce vegetează pe terenuri cu înclinare ridicată şi cei de pe terenuri slab 

înclinate sau platouri.   
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5.1.2. Structura arboretului 

5.1.2.1. Compoziția 

 Compoziția generală a zonei studiate este caracteristică pădurilor de 

amestec din etajul de vegetație FM2. Speciile principale din compoziție sunt 

molidul (Picea abies) 53%, bradul (Abies alba) 25%  și fagul (Fagus sylvatica) 

20 %. Acestea se asociază cu  paltinul de munte  (Acerpseudoplatanus), 

mesteacănul (Betula pendula), salcia căprească (Salix capreae), laricele (Larix 

decidua), plopul tremurător (Populus tremula), ulmul de munte (Ulmus glabra), 

paltinul de câmp (Acer platanoides) și aninul alb (Alnus incana), ce apar 

diseminat în proporție de 3%  (figura 14) 

. 

 Figura 14. Distribuţia pe specii a arborilor inventariați  

O importanță deosebită o reprezintă modul  de constituire a amestecurilor 

de specii: mărimea și numărul buchetelor din arboret contribuine esențial la  

frecvența și distribuția populațiilor din partea superioară a piramidei trofice. 

 

5.1.2.2.Structura pe diametre 

Întrucât condiţiile climatice, orografice și edafice sunt favorabile, 

arboretele din suprafaţa studiată sunt în cea mai mare parte de productivitate 
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superioară, arborii ating la vârsta exploatabilității mari dimensiuni, diametrul 

maxim măsurat fiind 112 cm.  

 Distribuția numărului de suprafețe de probă în raport cu diametrul mediu 

al arborilor este variabilă, cele mai numeroase fiind cele încadrate în categoria 

41-50 cm cu un procent de 30,28%, după care cele din clasa 31-40 cm ce au fost 

în proporție de 26,78%. Urmează suprafețele de probă a căror arbori au avut un 

diametru mediu între 51 și 60 cm cu o cotă de 13,59% din total și cele din 

categoria 21-30 cm constatate în 12,65% din cazuri. De asemenea, s-au mai 

constat și 2 suprafețe de probă în care arborii inventariați erau de mari 

dimensiuni, diametrul mediu al acestora fiind cuprins între 71 și 80 cm, 

respectiv între 81 și 90 cm (figura 15). 

 

 Figura 15. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu diametrul mediu al arborilor 

 Diametrul este o variabilă direct dependentă de vârstă. Procentul scăzut al 

suprafețelor de probă cu arbori de mici dimensiuni este explicat de structura pe 

clase de vârstă ce este profund dezechilibrată, cu un excedent de arborete 

exploatabile, datorită neexecutării la timp a tratamentelor, sau aplicării lor pe o 

perioadă lungă, sau ca urmare a apariției produselor accidentale (figura 16).  
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 Figura 16. Structura pe clase de vârstă a arboretelor analizate 

Faptul că un procent de 68% din suprafață este acoperită cu păduri de 

peste 120 de ani reprezintă un dezavantaj pentru managementul silvic, dar este 

un aspect favorabil din punctul de vedere al extinderii și conservării 

biodiversității. De altfel, lucrarea prezentă reliefează acest fapt. 

 

5.1.2.3.Consistența 

 Consistența este de asemenea dependentă de vârstă și este o caracteristică 

ce influențează procesele ce au loc în ciclul general al ecosistemelor forestiere: 

regenerare, competiţie, creştere şi dezvoltare, fenomene perturbatoare produse 

de vânt, zăpadă, soare, procesele edafice etc. 

 Suprafețele de probă în care gradul de acoperire al coronamentului a avut 

valoarea 0,8 au fost constatate în 29,4% din cazuri, urmate de cele cu consistența 

0,7 (18,7%), 0,6 (14,29%) și 0,5 (12,07%). În proporție de doar 0,69 % din 

totalul suprafețelor de probă inventariate au fost identificate cele din categoriile 

de consistență 0,1 respectiv 1 (figura 17). Variația valorilor acestui este dată de 

heterogenitatea arboretelor analizate. 
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 Figura 17. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu consistența  

 

5.1.2.4. Tipul de ecosistem 

 Arboretele studiate sunt constituite în proporție de 78% din molid și brad, 

drept urmare tipul de ecosistem predominant este Molideto - brădet, înalt și 

mijlociu productiv, cu mull (mull - moder), pe soluri brune - brune luvice, 

eumezobazice și brune acide mezobazice, hidric echilibrate, cu Oxalis – 

Dentaria – Asperula (2216), tipul de pădure  Molideto- brădet, normal cu floră 

de mull (1211). Suprafața ocupată este de 593,5 ha.  

 Întrucât fagul participă în compoziția arboretelor de rășinoase cu un 

procent de 20%, tipul de ecosistem Molideto – făgeto - brădet, înalt și mijlociu 

productiv, cu mull (mull - moder), pe soluri brune tipice, rendzinice și luvice, eu 

- și mezobazice sau brune feriiluviale, oligomezobazice, hidric bine echilibrate, 

cu Oxalis – Dentaria - Asperula (2316), tipul de pădure Amestec normal de 

rășinoase și fag cu floră de mull (1311), este al doilea cel mai bine reprezentat. 

Suprafața ocupată este de 125,3 ha (17%). 

 Sporadic, pe o suprafață totală de 38 de ha (5%) au fost constatate și 

tipurile de ecosisteme 2228 (23,2 ha), 2237 (2,1 ha), 3226 (9,2 ha) și 3316 (33,3 

ha). Apariția acestora a fost determinată de unele caracteristici orografice și 
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staționale particulare: soluri cu drenaj imperfect gleizate în adâncime sub 

influența apei freatice, soluri scheletice etc (figura 18).  

 

 Figura 18. Distribuția suprafeței analizate pe tipuri de ecosisteme 

Faptul că tipul de ecosistem 2216 ocupă 80% din suprafață, reprezintă un 

avantaj nu numai pentru dezvoltarea arborilor, dar mai ales pentru celelalte 

componente ale biodiversității. Prezintă importanță si modul de construcție a 

mozaicului spațial al tipurilor de ecosisteme, aceasta contribuind în mare măsură 

la creșterea diversității. 

 Indicele Shannon calculat pe distribuția diametrelor exprimă fidel 

variabilitatea structrală a unui arboret, fiind un instrument valoros în 

diferențierea și evaluarea sintetică a diferitelor tipuri de structuri. Comparativ cu 

diversitatea structurală a unor păduri naturale din Bucovina, în care acest indice 

ia valori mai mari de 4, pe suprafețele de probă inventariate în cadrul tezei, în 

arborete gospodărite, nivelul maxim este de 2,93. La nivel de unitate 

amenajistică valorile variază de la 0 la 3,52, ceea ce probează o variabiltate 

structurală mai ridicată în interiorul arboretelor. 

 Distribuția suprafețelor de probă în raport cu valoarea indicelui Shannon,  

este variabilă, cele mai numeroase fiind cele în care acesta a variat între 2 și 2,93 

(50,1%) după care cele în care indicele a înregistrat valori cuprinse între 1 și 2 

(37,9%), urmând cele cu valori între 0 și 1 (12%) (figura 19). 
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 Figura 19. Distribuţia frecvenței numărului de suprafețe de probă în 

raport cu valorile indicelui Shannon 

 La nivel de unitate amenajistică valorile au fost cuprinse între 0 și 3,52, 

acestea având variații asemănătoare cu cele ale nivelului biodiversității calculate 

prin utilizarea Indicelui Biodiversității Potențiale (figura 20).   

 

 Figura 20. Valoarea biodiversității în raport cu valoarea Indicelui de 

diversitate Shannon  

 Nivelul biodiversității calculat prin utilizarea Indicelui Biodiversității 

Potențiale se corelează pozitiv cu valorile Indicelui de diversitate Shannon, 
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determinate în funcție de diametrul arborilor. Nivelul de corelație dintre cele 

două variabile este unul foarte semnificativ (R=0,734).  Corelația lineară dintre 

indicele Shannon, ca purtător de informație al gradului de organizare al 

arboretelor, explică 53% din variabilitatea I.B.P. 

 Astfel, se conchide că varietatea ridicată a diametrelor arborilor 

influențează nivelul biodiversității. Arboretele constituite din arbori din toate 

clasele de diametre au o structură verticală heterogenă, aceasta din urmă își pune 

accentul asupra compoziției, lemnului mort pe picior și al celui doborât la 

suprafața solului, care are dimensiuni variabile, iar numărul și diversitatea 

microhabitatelor asociate arborilor sunt ridicate.  

 

5.2 Variația diferitelor componente ale biodiversității 

5.2.1 Factori dependenți de managementul forestier 

5.2.1.1 Stratificarea verticală a vegetației. 
 

La nivel de suprafață de probă, numărul stratelor de vegetație a variat de 

la 1 la 3, valoarea medie fiind de 1,73. În 280 de suprafețe s-a identificat un 

singur strat, în 360 două strate iar în 81 trei strate de vegetație (figura 21). Media 

notelor acordate acestui factor a fost 0,23. 

 

Figura 21. Distribuția numărului de suprafețe de probă în funcție de 

stratele de vegetație identificate  
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Dintre toate cele 4 strate de vegetație luate în calcul, cel mai bine 

reprezentat a fost cel al arborilor cu înălțimea de peste 20 de metri ce a fost 

identificat pe 71% din suprafața parcursă, în timp ce etajul arborilor dominați 

sau din etajul al II-lea cu înălțimea cuprinsă între 7 și 20 m a fost constatat pe 

doar 20% din suprafață. 

Stratificarea verticală a vegetației se corelează pozitiv cu consistența, 

vârsta și categoria funcțională a arboretelor.  

 

Tabelul 5. Analiza multivariată a factorilor de influență a stratelor de vegetație 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

 2,065667159 0,344456865 5,996881956 3,74176E-09 

Compoziția 0,026189941 0,026073527 1,004464853 0,315616453 

Altitudinea -0,000244719 0,000260775 -0,93842882 0,348454784 

Consistența -0,3820543 0,111966523 -3,41221904 0,000693972 

Vârsta 0,002563078 0,000782625 3,274974702 0,001126297 

Panta 0,001160747 0,004856713 0,238998367 0,811199939 

Categoria 

funcțională 
-0,112174183 0,037329583 -3,0049675 0,002782753 

Tip de pădure -0,000158532 0,000204405 -0,77557804 0,438346723 

Expoziție -0,013637293 0,016620484 -0,82051114 0,412296458 

CLP 0,031417397 0,061024446 0,51483297 0,606886008 

R2 0,06102737 

 R 0,247037183 
 

Ns =-0,38K+0,002V+0,22V-0,11CF+2,06     (10) 

unde: Ns reprezintă numărul stratelor de vegetație, K semnifică consistența, V 

exprimă vârsta arboretelor (ani), Cf simbolizează categoria funcțională. 

Stratificarea verticală a vegetației dintr-un arboret este determinată într-o 

mare măsură de vârsta acestuia (p<0,01). Astfel, numărul mediu al stratelor are 

cea mai redusă valoare în arboretele încadrate în clasa a IV-a de vârstă, datorită 

eșantionului redus, iar cele mai ridicate sunt corespunzătoare celor cu vârsta 

cuprinsă între 1-20 de ani, respectiv 101-120 de ani (figura 22). De altfel, 

acestea din urmă prezintă o valoare ridicată a coeficientului de variație calculat 
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în raport cu numărul stratelor de vegetație (tabelul 6), ceea ce indică o 

heterogenitate a dispunerii pe verticală a vegetației forestiere la vârste înaintate. 

Prezența a trei strate de vegetație a fost constată doar în arboretele cu 

vârsta de peste 105 ani.  

 Tabelul 6. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru 

stratificarea verticală a vegetației în raport cu vârsta arboretelor  
 Clase de vârstă 

Indicator 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >120 

Minima 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maxima 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

Amplitudinea 

de variație 
2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 2,00 

Media 1,81 1,35 1,26 1,00 1,67 1,76 1,79 

Varianta 0,22 0,24 0,26 0,00 0,33 0,45 0,44 

Abaterea 

standard 
0,46 0,48 0,51 0,00 0,47 0,67 0,66 

Coeficientul 

de variație 
25,51 35,32 40,32 0,00 28,28 37,99 36,87 

 

În suprafețele de probă cu consistența de 0,4, s-au identificat un număr 

mediu de 2,03 strate de vegetație, valoare dublă față de cea înregistrată în cele 

cu consistență plină (p<0,01). Raportat la categoria funcțională, valoarea 

maximă se înregistrează în arboretele încadrate în categoria 1-2A (p<0,05) .  

 

 Figura 22. Variația numărului de strate de vegetație în raport cu vârsta și 

consistența arboretelor 
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Discuții 

 O structură verticală omogenă este caracteristică zonelor deschise în care 

stratul IV - ierbaceu este singurul prezent. În această categorie au fost încadrate 

terenurile administrative, cele destinate asigurării hranei vânatului, depozitele 

permanente amplasate în zonele limitrofe drumurilor forestiere ce sunt 

menținute în această stare prin lucrările cu caracter administrativ aplicate. De 

asemenea, un singur strat de vegetație, respectiv stratul II - arbori cu înălțimea 

cuprinsă între 7 și 20 m sau stratul I – arbori cu înălțimi de peste 20 m a fost 

înregistrat în arboretele încadrate în clasele a III-a (41-60 ani) și a IV-a (61-80 

de ani) de vârstă, rezultat firesc prin prisma faptului că la această vârstă (41-80 

de ani) coronamentul arboretului are un profil continuu cu o consistența medie 

aproape plină (0,77), caracteristici ce restricționează cantitatea de lumină ce 

ajunge la suprafața solului (Dai 1996, Geiger et al. 2009, Lieffers et al, 1999).  

Structura verticală heterogenă, caracterizată prin prezența a două sau trei 

strate de vegetație a fost constatată în arboretele cu vârsta sub 40 de ani, precum 

și în cele de peste 80 de ani. Explicația este dată de faptul că vârsta medie a 

arboretelor încadrate în primele două clase de vârstă este de 19,1 ani, acestea se 

află în faza de prăjiniș, perioadă în care tânărul arboret se află încă în competiție 

cu subarboretul și pătura ierbacee (Florescu și Nicolescu, 1998). Pentru cea de-a 

doua situație, explicația derivă din faptul că vârsta medie a arboretelor este de 

127,7 ani, vârstă până la care acestea au fost afectate de perturbări sau au fost 

parcurse cu diverse lucrări și tratamente ce au dus la scăderea consistenței până 

la o valoare medie de 0,62, fiind create condiții favorabile de dezvoltarea a 

stratului ierbaceu și a celui subarborescent (Zavitkovski 1976, Vales 1986).   

Stratificarea verticală ia valori crescătoare și în raport cu categoria 

funcțională în care acestea sunt încadrate, de la cele cuprinse în categoria 1-5 H 

– ”Păduri stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi 

conservarea genofondului forestier (T. II)” la cele din  1-2 A – „Arborete situate 

pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri 
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cu înclinarea mai mare de 30° pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos 

şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu 

înclinare mai mare de 35°, pe alte substrate litologice”. 

O posibilă explicație a acestui rezultat poate fi dată de măsurile de 

gospodărire aplicate de-a lungul timpului în cele două categorii de arborete 

(O.M. 945/2012, Amenajamentul U.P. II Ursoaia, 2009).  

 

5.2.1.2 Diversitatea specifică. 

Compoziția generală a zonei studiate este caracteristică pădurilor de 

amestec de rășinoase cu fag. Speciile principale din compoziție sunt molidul 

(Picea abies) 53%, bradul (Abies alba) 25% și fagul (Fagus sylvatica) 20 %. 

Speciile principale din compoziție se asociază cu  paltinul de munte  

(Acerpseudoplatanus), mesteacănul (Betula pendula), salcia căprească (Salix 

capreae), laricele (Larix decidua), plopul tremurător (Populus tremula), ulmul 

de munte (Ulmus glabra), paltinul de câmp (Acer platanoides) și aninul alb 

(Alnus incana), ce apar diseminat în proporție de 3%.  

S-au constatat un număr de 18 suprafețe de probă în care nu exista 

vegetație lemnoasă, 57 în care s-a identificat o singură specie și 183 în care erau 

prezente două specii de arbori. În aceste situații nota acordată acestui factor a 

fost 0. În 393 de suprafețe de probă s-au înregistrat 3 specii de arbori și 50 în 

care au fost constatate 4 specii, cazuri în care s-a atribuit nota 2. În 20 de 

suprafețe s-au înregistrat 5 sau 6 specii, drept pentru care s-a acordat nota 

maximă 5. Media aritmetică a notelor a fost de 1,34. 

Diversitatea specifică se corelează pozitiv cu consistența, altitudinea și 

expoziția terenului.  
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Tabelul 7. Analiza multivariată a factorilor de influență a diversității specifice 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 
 0,193930259 0,582244715 0,3330735 0,739208 

Stratificarea 

verticală 
0,073182944 0,070860695 1,032772 0,302171 

Consistența 0,511457552 0,182775417 2,7982841 0,00532 

Vârsta -0,001192467 0,001306956 -0,912401 0,361963 

Categoria 

funcțională 
0,066084857 0,05932522 1,1139421 0,265798 

Tip pădure 0,000435033 0,000336046 1,2945617 0,196023 

CLP -0,10479628 0,100937923 -1,038225 0,299628 

Altitudinea 0,001634238 0,000424561 3,8492419 0,000133 

Expoziția 0,062852794 0,027117684 2,3177788 0,020833 

Panta 0,002527976 0,008030644 0,3147912 0,753041 

R2 0,059918273 
   

R 0,244782092 
 

Ns =0511K+0,001A+0,06E+0,193      (11) 

unde: Ns reprezintă numărul speciilor de arbori, K semnifică consistența, A 

exprimă altitudinea (2), E simbolizează expoziția terenului. 

Valorile medii ale numărului de specii de arbori au fost cele mai ridicate 

în suprafețele de probă situate în categoria altitudinală 800 - 1000 m, iar cele 

mai scăzute în zona 601 – 800 m (figura 26). Diversitatea specifică înregistrează 

valori maxime în suprafețele de probă cu consistența de 0,3 și minime în cele cu 

0,1. Valorile acestui factor sunt maxime pe terenuri cu expoziții însorite și 

partial însorite și minime pe cele umbrite și parțial umbrite (figura 23).  
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 Figura 23. Variația numărului de specii de arbori în funcție de altitudine, 

expoziție și consistența arboretului  

Discuții 

Diversitatea specifică a stratului arborescent prezintă importanță 

ecologică, întrucât pădurile multispecifice susțin o mai mare diversitate de 

habitate. Numărul mediu de specii din fiecare suprafață de probă crește o dată cu 

creșterea altitudinii terenului până la o valoare maximă, corespunzătoare 

categoriei altitudinale 801-1000 m, după care diversitatea specifică începe să 

scadă. Cauzele acestei variații sunt de natură ecologică și interspecifică. 

(Gardère 1995, Szwagrzyk et al. 2001, Collet et al. 2001, Clinovschi 2005, 

Șofletea și Curtu 2007, Collet et al. 2008, Vrska et al. 2009, Ficko et al. 2011, 

Klopcic și Boncina 2011) (figura 24).  

 

Figura 24. Distribuţia proporției speciilor de arbori în raport cu 

altitudinea terenului 
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5.2.1.3 Arbori în viață de mari dimensiuni. 

Pe suprafața inventariată, arborii au avut diametre cuprinse între 8 cm și 

112 cm, fiind înregistrați în medie un număr de 241 arbori/ha. Diametrul mediu 

al arborilor inventariați este de 33,8 cm, iar pe specii acesta este de 33,1 cm la 

molid, 40,1 cm la brad, 30,1 cm la fag, 23,75 cm la paltin de munte, 39,1 cm la 

mesteacăn, 14,0 cm la salcie căprească, 26,5 cm la larice, 38,3 cm la plop 

tremurător, 19,3 cm la ulm de munte și 23,7 cm la paltin de câmp (figura 25).  

 

 Figura 25. Diametrul mediu al arborilor în raport specia 

La nivelul întregii suprafețe, distribuţia pe categorii de diametre a tuturor 

arborilor este una de tip Liocourt (J inversat), cu un număr de arbori 

descrescător de la clasele mici spre cele mari (figura 26). Acelaşi tip rezultă şi 

dacă se construiesc distribuţii separate pentru speciile principale de arbori: 

molid, brad și fag (figura 27).  

Numărul arborilor variază în raport cu diametrul acestora, fiind ridicat în 

categoriile de diametre mici și redus în cele mari. Corelația existentă între cele 

două variabile este foarte înaltă (R = 0,939255). Aceeași tendință se păstrează și 

în cazul celor 3 specii principale ce intră în compoziția arboretelor, coeficientul 

de corelație calculat având o valoare foarte ridicată.    
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 Figura 26. Distribuţia nr. de arbori pe categorii de diametre 

 
     Categorii de diametre (cm)  
 Figura 27. Distribuţia nr. de arbori pe categorii de diametre, în raport cu 

specia 

Pentru grupa I funcțională diametrul mediu al arborilor inventariați a fost 

de 38 de cm, cu 10 cm mai mare decât al arborilor inventariați în arboretele din 

grupa a II-a, rezultat semnificativ din punct de vedere statistic (Kruskal-Wallis 

K=299,8735445, p<0,001), cea mai ridicată valoare medie fiind înregistrată în 

arboretele încadrate în categoria funcțională 1-5H (Kruskal-Wallis 

K=348,4199735, p<0,001) (figura 28).  
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 Figura 28. Diametrul mediu al arborilor în raport cu grupa 

funcțională/categoria funcțională 

 Pe suprafața analizată au fost inventariați un număr de 416 arbori cu 

diametrul de peste 70 cm, ceea ce reprezintă în medie un număr de 11 piese/ha, 

raportat la întreaga suprafață studiată. Dintre aceștia, 219 sunt din specia brad, 

160 molid, 35 fag, 1 larice și 1 paltin de munte. 

La nivel de suprafață de probă, numărul arborilor de mari dimensiuni a 

fost cuprins între 0 și 6. Valorile medii și maxime sunt superioare în suprafețele 

de probă amplasate în arboretele încadrate în grupa  I funcțională, comparativ cu 

cele din grupa a II-a. În suprafețele de probă amplasate în u.a.-urile din grupa I, 

valoarea medie a notelor acordate acestui factor este de 2,83, față de 1,42 în cele 

din grupa a II-a funcțională. Media notelor atribuite a fost 1,83.    

 Numărul arborilor de mari dimensiuni/ha se corelează pozitiv cuspecia de 

arbore, consistența  și vârsta arboretului, tipul de ecosistem, grupa funcțională și 

altitudinea terenului. 
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 Tabelul 8. Analiza multivariată a factorilor de influență a numărului de 

arbori de mari dimensiuni 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

 -12,75594369 2,815297567 -4,53094 6E-06 

Stratificarea verticală 0,043397895 0,35219698 0,1232205 0,90194 

Compoziția 1,309701775 0,150172383 8,7213224 3,5E-18 

Consistența 0,824490774 0,410529826 2,0083578 0,04465 

Vârsta 0,224881647 0,00584233 38,491771 2E-291 

Tipul de ecosistem 0,004414016 0,001651474 2,6727731 0,00754 

Categoria funcțională 1,32804847 0,294676034 4,5068086 6,7E-06 

Panta -0,019393677 0,03667909 -0,528739 0,597 

Altitudinea 0,016856184 0,002087249 8,0757902 8E-16 

Expoziția -0,182884037 0,127231177 -1,437415 0,15065 

R2 0,276226451 

 R 0,525572498 
 

Na =1,3C+0,82K+0,22V+0,004TP+1,32CF+0,01A-12,75  (12) 

unde: Na reprezintă numărul arborilor de mari dimensiuni (N/ha), K este 

consistența, V exprimă vârsta arboretelor (ani), Cf simbolizează categoria 

funcțională, iar A înseamnă altitudinea terenului (m). 

Arborii cu diametre de peste 70 cm au fost inventariați în arboretele cu 

vârsta medie de 128 de ani și sunt în proporție de 91% din speciile molid și brad. 

În arboretele încadrate în grupa I funcțională au fost înregistrați în medie 20 

arbori de mari dimensiuni/ha, față de 8 arbori/ha în cele din grupa a II-a. 

Defalcat pe categorii funcționale, s-au inventariat un număr de 17 arbori în 

parcelele încadrate în 1-2A (8,9/ha), 2 arbori în 1-2I (40/ha), 181 de arbori în 1-

5H (22,6/ha) și 516 arbori în 2-1B (8,5/ha). Cel mai mare număr de arbori de 

mari dimensiuni s-a constatat în arboretele corespunzătoare tipului de ecosistem 

2316, iar cel mai redus în cele din 2228.  

Discuții 

Suprafața studiată este situată în etajul montan inferior al amestecurilor de 

fag cu rășinoase (FM2), pe stațiuni ce sunt în proporție de 99% de bonitate 
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superioară. Condițiile climatice și edafice caracteristice acestor tipuri de stațiuni, 

sunt favorabile speciilor principale din compoziția arboretelor (molid, brad și 

fag) lucru ce explică numărul ridicat de arbori de mari dimensiuni (11 piese/ha) 

ce au fost identificați pe suprafața studiată.Odată cu zonarea funcțională a 

fondului forestier al României, fiecărui arboret în parte i s-au atribuit anumite 

funcții, iar pentru îndeplinirea lor s-au stabilit și reguli privitoare la gestionarea 

acestorace au avut consecințe asupra structurii verticale și orizontale a acestora. 

Numărul mare al arborilor de mari dimensiuni/ha, înregistrați în parcelele 

încadrate în categoria funcțională 1-5 H, se datorează faptului că în acestea 

procesul de producție nu este reglementat, nu este stabilită o vârstă a 

exploatabilității, sunt extrase cu ocazia lucrărilor de igienă doar exemplarele rău 

conformate, rupte și doborâte, cu valoare genetică redusă, din specia sau speciile 

ce nu formează obiectul rezervației. Spre deosebire, în cele din categoria 2-1 B, 

funcția principală este cea de producere a arborilor groși, este stabilită prin 

amenajamentul silvic o vârstă a exploatabilității, ceea ce face ca doar o parte 

redusă din arbori ating diametre de peste 70 cm.  În arboretele cu consistența 

cuprinsă între 0,6 și 0,8, atât diametrul mediu al arborilor, cât și numărul 

arborilor de mari dimensiuni au fost cele mai ridicate, datorită vârstei înaintate a 

acestor arborete, ce variază de la 102 la 115 ani. Un alt motiv îl constituie 

arboretele ce alcătuiesc rezervația de semințe ”Ursoaia”, a căror consistență este 

cuprinsă între 0,7 și 0,8 și în care au fost constatați cei mai mulți arbori de mari 

dimensiuni/ha. Numărul arborilor de mari dimensiuni raportat la tipul de 

ecosistem variază de la 1 piesă/ha în molideto - brădetele încadrate în tipul 2228, 

până la un număr de 11 piese/ha-1 în amestecurile de rășinoase cu fag din tipul 

2316, vârsta fiind factorul ce determină variația.  

 

5.2.1.4 Lemnul mort aflat la suprafața solului 

Pe suprafețele de probă inventariate au fost identificate un număr total de 

576 trunchiuri sau părți din trunchiuri de arbori aflate la suprafața solului, acest 

rezultat reprezintă un număr de 16 piese/ha-1, raportat la întreaga suprafață 
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studiată. La nivel de suprafață de probă numărul acestora a variat de 0 la 6. S-au 

constatat un număr de 386 de suprafețe de probă în care nu au fost identificate 

trunchiuri sau părți de trunchiuri de arbori căzute la suprafața solului, caz în care 

s-a atribuit nota 0. În 169 de suprafețe s-a înregistrat o singură piesă iar în 82 

erau prezente două piese de lemn mort. În aceste situații nota acordată acestui 

factor a fost 2. În 64 de suprafețe de probă s-au identificat peste 3 piese, fapt ce 

a impus acordarea notei maxime 5. Media notelor a fost de 2,18. Prezența 

trunchiurilor de lemn mort aflate la suprafața solului se corelează pozitiv 

cuvârsta arboretului, categoria funcțională, panta, altitudinea și expoziția 

terenului (tabelul 9). 

 Tabelul 9. Analiza multivariată a factorilor de influență a lemnului mort 

aflat la suprafața solului 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

 -2,24093262 0,586406312 -3,821 0,0001 

Stratificarea verticală -0,01460465 0,071490247 -0,204 0,8382 

Compoziția 0,040986437 0,043260972 0,9474 0,3438 

Consistența -0,15826344 0,185486217 -0,853 0,3939 

Vârsta 0,006359201 0,001258085 5,0547 6E-07 

Tipul de pădure 0,000200793 0,000332287 0,6043 0,5459 

Categoria funcțională -0,12280688 0,058416127 -2,102 0,036 

Panta 0,018084947 0,008046751 2,2475 0,025 

Altitudinea 0,001857504 0,00042992 4,3206 2E-05 

Expoziția 0,061286696 0,027148434 2,2575 0,0244 

R2 0,121113348 

  R 0,348013431 

Nt =0,006V-0,122CF+0,18P+0,001A+0,06E-2,24   (13) 

unde: Nt reprezintă numărul trunchiurilor de lemn mort doborâte la suprafața 

solului (N/ha), V semnifică vârsta arboretelor (ani), Cf simbolizează categoria 

funcțională, P, A și E exprimă înclinarea (°), altitudinea (m), și expoziția 

terenului (m).  

 Cantitatea de lemn mort variază în raport cu vârsta arboretelor, de la 0 

piese/ha în arboretele încadrate în clasa a II-a de vârstă până la un număr de 20,7 

piese/ha în cele cu vârsta cuprinsă între 101 și 120 de ani (Kruskal-Wallis 
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K=44,5915, p<0,001). În parcelele încadrate în categoria funcțională 1-2 A, s-au 

înregistrat 18,4 piese de lemn mort/ha față de doar 11,4 în cele ce constituie 

rezervația de semințe ”Ursoaia” (Kruskal-Wallis K=5,2543, 0,05< p ≤ 0,1). Pe 

terenurile cu înclinare >30°, s-au constatat 17,8 trunchiuri/ha, față de doar 9,1 pe 

cele cu înclinare cuprinsă între 0-15° (Kruskal-Wallis K=6,8287, p<0,05). 

Cantitatea medie de lemn mort aflată la suprafața solului crește de la 0,75 piese 

în suprafețele de probă amplasate la altitudini cuprinse între 400 și 600 m, până 

la 1,28 piese în cele aflate la peste 1000 m. (figura 29). Cele mai ridicate 

cantități de lemn mort la sol s-au înregistrat pe terenurile cu expoziție SE (16,4 

piese/ha), după care SV (15,4 piese/ha) și S (15,2 piese/ha), iar cele mai scăzute 

pe terenurile cu expoziție NE și NV (10 piese/ha) (Kruskal-Wallis K=13,8946, 

0,05< p ≤ 0,1). 

 

 

 Figura 29. Variația cantității de lemn mort aflat la suprafața solului în raport 

cu vârsta arboretului, categoria funcțională, înclinarea, altitudinea și expoziția 

terenului 
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Discuții 

 După cum era de așteptat, cantitatea de lemn mort căzut la sol cu 

diametrul mai mare de 40 cm, a crescut o dată cu înaintarea în vârstă a 

arboretelor, rezultat justificat prin prisma faptului că arboretele din primele 4 

clase de vârstă au diametre medii inferioare valorii de prag  stabilite (40 cm).  

 De asemenea, vârsta este variabila ce determină și variația cantității de 

lemn mort la sol în raport cu expoziția terenului. Între arboretele ce vegetează pe 

expoziții SE și cele de pe expoziții NE există o diferență de vârstă de 32,4 ani, 

ce se răsfrânge în mod inevitabil și asupra caracteristicilor dimensionale ale 

arborilor. Acest rezultat este în concordanță cu concluziile altor cercetări  

efectuate în diferite zone ale globului (Long et al. 1997, Lee et al. 1997, Siitonen 

et al. 2000, Ranius et al. 2003, Banas et al. 2014).  

 Cele mai ridicate cantități de lemn mort la sol s-au constatat pe terenurile 

cu înclinare >30°, încadrate în categoria funcțională 1-2 A, și amplasate la 

altitudini de peste 1000 m, întrucât exploatarea masei lemnoase din aceste zone 

nu a putut fi realizată în totalitate din motive ce țin de accesibilitate și eficiență 

economică. Rezultate similare au fost obținute și de Castagneri et al (2010), în 

arboretele de molid din Alpii italieni, Motta et al (2010) în arboretele de amestec 

din Apenini, sau Herrero et al (2010), în plantațiile de pin din nordul Spaniei.  

 

5.2.1.5 Lemnul mort pe picior 

Pe suprafețele de probă inventariate au fost identificate un număr total de 

297 piese de lemn mort pe picior, ceea ce reprezintă în medie un număr de 8 

piese/ha, raportat la întreaga suprafață studiată. La nivel de suprafață de probă 

numărul acestora a variat de 0 la 4.  

S-au constatat un număr de 500 de suprafețe de probă în care nu au fost 

identificați arbori sau părți de arbori morți pe picior, caz în care s-a atribuit nota 

0. În 142 de suprafețe s-a înregistrat o singură piesă iar în 94 erau prezente două 

piese de lemn mort. În aceste situații nota acordată acestui factor a fost 2. În 19 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112799001486#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112703000276#!
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suprafețe de probă s-au identificat peste 3 piese, fapt ce a impus acordarea notei 

maxime 5. Media aritmetică a notelor a fost de 1,38. 

Prezența lemnului mort pe picior se corelează pozitiv doar cu altitudinea 

terenului. 

 Tabelul 9. Analiza multivariată a factorilor de influență a lemnului mort 

pe picior 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

 -1,75155884 0,64613703 -2,71081637 0,006924567 

Stratificarea 

verticală -0,01323437 0,078772167 -0,16800828 0,866639432 

Compoziția 0,01876811 0,047667489 0,39372979 0,693935389 

Consistența -0,34716611 0,204379645 -1,69863351 0,089962153 

Vârsta 0,00241997 0,001386232 1,745718212 0,081426553 

Tipul de 

pădure 9,20624E-05 0,000366134 0,251444834 0,801565513 

Categoria 

funcțională 0,115821638 0,064366331 1,79941339 0,072509389 

Panta 0,005053212 0,008866385 0,569929291 0,56896181 

Altitudinea 0,001902944 0,000473711 4,017100171 6,72424E-05 

Expoziția 0,031735859 0,029913744 1,060912313 0,289202266 

R2 0,059006233 

 R 0,242911985 

Na =0,001A-1,75         (14) 

unde: Na reprezintă numărul arborilor morți pe picior (N/ha) și A semnifică 

altitudinea terenului (m) 

Cantitatea medie de lemn mort pe picior crește o dată cu creșterea 

altitudinii, de la 0 în suprafețele de probă amplasate la elevații cuprinse între 400 

și 600 m, până la 1.07 piese în cele aflate la peste 1000 m (Kruskal-Wallis 

K=1343,3656, p<0,001) (figura 30). 
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 Figura 30. Variația cantității de lemn mort pe picior în raport cu 

altitudinea terenului 

 

Discuții 

Lemnul mort pe picior, asemeni celui aflat la suprafața solului, este în 

aceeași măsură dependent de altitudinea terenului. Valorile cele mai ridicate     

s-au înregistrat în arboretele ce vegetează la peste 1000 de metri.  

Rezultatul poate fi explicat de vârsta ridicată a arboretelor din această 

zonă, panta accentuată a terenului pe care sunt amplasate acestea, dar și de 

distanța mare de colectare a masei lemnoase, întrucât drumul forestier ”Ursoaia” 

este un drum de vale. Drept urmare, exploatarea masei lemnoase din aceste zone 

nu a putut fi realizată în totalitate, din motive ce țin de accesibilitate și eficiență 

economică, rezultat este în concordanță cu cele obținute în urma studiilor 

efectuate în pădurile de amestec de rășinoase din statele nord-americane 

Montana (Wisdom et al., 2007) sau Oregon (Bate et al., 2006).  

 

5.2.1.6 Arbori purtători de microhabitate 

Pe suprafețele de probă inventariate au fost identificați un număr de 1684 

de arbori purtători de microhabitate, ceea ce reprezintă în medie un număr de 48 

de piese ha, raportat la întreaga suprafață studiată. 

S-au constatat 135 de suprafețe de probă în care nu au fost identificați 

arbori purtători de microhabitate, caz în care s-a atribuit nota 0. În 4 suprafețe s-
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a înregistrat între 1 și 5 arbori, în această situație fiind acordată nota 2, iar în 604 

suprafețe de probă s-au identificat peste 6 arbori purtători de microhabitate, fapt 

ce a impus acordarea notei maxime 5. Media aritmetică a notelor acordate 

acestui factor este 4,07. 

Au fost înregistrați: 175 de arbori cu galerii de insecte (10%), 395 cu 

cavități goale (23%), 37 cu cavități umplute cu apă (2%), 19 ce prezentau 

necroză cu scurgeri de sevă (1%), 926 ce aveau părți din tulpină fără coajă 

(55%), 46 cu corpuri sporifere ale ciupercilor saprofite (3%) și 86 de arbori cu 

tulpina acoperită parțial sau total cu licheni (5%).  

Din totalul celor 1684 de arbori purtători de microhabitate: 755 (45%) au 

fost din specia molid, 467 (28%) au fost din specia brad, 420 (25%) din specia 

fag și 23 (2%) au fost din alte specii respectiv, paltin de munte, mesteacăn, 

salcie căprească, plop tremurător și larice.  

Diametrul mediu al arborilor purtători de microhabitate este de 44 cm, cu 

variații de la 8 la 110 cm (figura 36). Pe tipuri de microhabitate, diametrul  

mediu este de 49,3 cm aferent arborilor cu galerii de insecte xilofage, 50,6 cm 

pentru cei cu cavități goale, 43,9 cm corespunzător celor cu cavități umplute cu 

apă, 52,3 cm aferent arborilor ce prezintă necroze și scurgeri de sevă pe tulpină, 

41,1 cm pentru cei cu părți din tulpină fără coajă, 53,3 cm corespunzător celor 

ce prezintă pe tulpină corpuri sporifere ale ciupercilor și 51,8 cm pentru arborii 

cu tulpina acoperită parțial sau total de licheni (figura 31). 
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Figura 31. Distribuţia arborilor purtători de microhabitate pe categorii de 

diametre 

  Diametrele arborilor cu părți din tulpină fără coajă au prezentat cel mai 

ridicat coeficient de variație (CV = 42,69), ceea ce indică faptul că arbori din 

toate categoriile de diametre sunt predispuși la formarea acestui tip de 

microhabitat (tabelul 10).  

 Tabelul 10. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru 

diametrele arborilor purtători de microhabitate (cm) 

 Tip de microhabitat 

Indicator 

Galerii 

de 

insecte 

xylofage 

Cavități 

goale 

Cavități 

cu apă 

Necroză 

cu 

scurgeri 

de sevă 

Părți din 

tulpină 

fără coajă 

Corpuri 

sporifere 

ale 

ciupercilor 

Licheni 

Minima 20,00 12,00 24,00 22,00 10 26 24 

Maxima 96,00 110,00 72,00 90,00 90 84 82 

Amplitudinea 

de variație 
76,00 98,00 48,00 68,00 80,00 58,00 58,00 

Media 49,40 50,61 43,92 52,36 41,12 53,36 51,8919 

Varianța 323,58 388,98 234,16 385,45 308,77 216,90 179,988 

Abaterea 

standard 
17,88 19,69 14,99 18,72 17,56 14,43 13,23 

Coeficientul 

de variație 
36,20 38,91 34,14 35,75 42,69 27,04 25,50 
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 Arborii purtători de microhabitate se corelează pozitiv cu stratificarea 

verticală a arboretului, specia, consistența, diametrul și expoziția terenului 

(tabelul 11). 

 Tabelul 11. Analiza multivariată a factorilor de influență a numărului 

arborilor purtători de microhabitate 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

 0,190078228 0,072197762 2,63274403 0,0084903 

Stratificarea verticală 0,0354953 0,008913706 3,9821036 6,907E-05 

Specia -0,01180214 0,002913756 -4,0504911 5,172E-05 

Consistența -0,06234035 0,024138571 -2,5826032 0,009828 

Vârsta 0,000180279 0,000165198 1,09129327 0,2751853 

Tipul de pădure -0,00010473 4,13213E-05 -2,5345951 0,0112816 

Diametrul 0,00587514 0,000314619 18,6738395 8,418E-76 

Categoria funcțională -0,00399590 0,007388642 -0,5408176 0,5886523 

Panta -0,00081569 0,000909009 -0,8973454 0,3695687 

Altitudinea 6,18309E-05 5,19527E-05 1,19013959 0,234036 

Expoziția -0,01295305 0,003214058 -4,030126 5,64E-05 

R2 0,08376708 

 R 0,28942543 
 

Nam =0,035SV-0,01S-0,06K+0,005D-0,01E+0,19  (15) 

unde: Nam reprezintă numărul arborilor purtători de microhabitate (N/ha), SV 

semnifică stratificarea verticală, S simbolizează specia de arbore, K exprimă 

consistența arboretelor, D exprimă diametrul de bază al arborelui (cm) și E 

reprezintă expoziția terenului 

În arboretele cu trei strate de vegetație un procent de 26% din arborii 

inventariați erau purtători de microhabitate, față de doar 15,3% în cele 

monostratificate (Kruskal-Wallis K=26,1038, p<0,001). Dintre cele 10 specii de 

arbori regăsite pe suprafața analizată, cei din specia fag s-au dovedit a fi cei mai 

predispuși la formarea de microhabitate, 26 % dintre aceștia prezentau cel puțin 

un tip de microhabitat. Urmează cei din specia brad (20%) și molid (6%) 

(Kruskal-Wallis K=31,5082, p<0,001). În arboretele cu consistența 0,1 numărul 
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arborilor cu microhabitate s-a dovedit a fi cel mai ridicat (60%), fiind urmat de 

cele cu consistență 0,2 (34.3%), 0,6 (27,9%) și 1 (26,8%) (Kruskal-Wallis 

K=18693,8422, p<0,001).   

Predispoziția arborilor de a forma microhabitate se amplifică o dată cu 

înaintarea în vârstă și implicit cu creșterea în diametru a acestora. Astfel, 

numărul arborilor purtători de microhabitate crește de la 6 % în categoria de 

diametre 8 - 20 cm până la 61,8% în categoria 81-100 cm (Kruskal-Wallis 

K=197,9742, p<0,001). Pe terenurile cu expoziție sud-vestică arborii cu 

microhabitate sunt cei mai numeroși (Kruskal-Wallis K=11,9828978, p<0,5) 

(figura 32).  

 Figura 32. Variația numărului de arbori purtători de microhabitate în 

raport stratificarea verticală, consistența arboretelor, tipul de pădure, specia și 

diametrul arborilor precum și expoziția terenului 

Prezența fiecărui tip de microhabitat se corelează cu diverși factori (figura 

33), dintre care diametrul arborelui este variabila caracteristică tuturor tipurilor.   

Un procent de 10% din arborii purtători de microhabitate prezentau pe 

tulpină galerii de insecte xylofage. Distribuția acestui tip de microhabitat se 
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corelează pozitiv cu stratificarea vertical și diametrul arborilor. Cel mai mare 

număr de arbori cu galerii a fost înregistrat în arboretele cu 3 strate de vegetație 

(Kruskal-Wallis K=1,0909, p>0,5), respectiv 2,4% din numărul total de arbori 

inventariați în aceste arborete. Raportat la diametru, în clasa 81-90 cm, 10% din 

arborii înregistrați erau purtători de astfel de microhabitate, față de doar 0,05 % 

în categoria 8-20 cm (Kruskal-Wallis K=2,766122981, p>0,5). 

 

 

Figura 33. Analiza multivariată a factorilor de influență a tipurilor de 

microhabitate (A-galerii de insecte xylofage, B- cavități goale, C- cavități 
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umplute cu apă, D- necroză și scurgeri de sevă pe tulpină, E- părți din tulpină 

fără coajă, F- corpuri sporifere, G- licheni) 

 Un procent de 23% din arborii purtători de microhabitate prezentau în 

tulpină cavități goale de diferite forme și dimensiuni. Prezența acestui tip de 

microhabitat se corelează pozitiv cu diametrul arborelui, altitudinea și expoziția 

terenului.  

 Un procent de 40 % din arborii cu diametrele cuprinse între 81-100 cm 

(Kruskal-Wallis K=951,3691, p<0,01) aveau pe tulpină cel puțin o cavitate 

goală. Raportat la altitudinea terenului, 7,2% din arborii ce vegetează la peste 

1000 m au fost purtători de astfel de microhabitate, față de 0 % în zona 400-600 

m (Kruskal-Wallis K=1,91154, p>0,05). Pe expoziția estică arborii au fost cei 

mai predispuși la formarea de cavități (Kruskal-Wallis K=3,1272, p>0,05). 

 Prezența cavităților umplute cu apă se corelează pozitiv cu diametrul 

arborelui și categoria funcțională. 

 Un procent de 0,71 % din arborii cu diametre cuprinse între 61 și 80 cm 

erau purtători de astfel de microhabitate (Kruskal-Wallis K=0,15189, p>0,5). În 

arboretele încadrate în categoria funcțională 2-1 B, numărul arborilor cu cavități 

umplute cu apă a fost cel mai ridicat (Kruskal-Wallis K=0,0240, p>0,5).  

Un procent de 1% din arborii purtători de microhabitate prezentau necroze 

și scurgeri de sevă pe tulpină. În categoria de diametre 81-90 cm, 2% din arborii 

inventariați prezentau astfel de microhabitate, valoarea ce este de 20 ori mai 

mare față de cea corespunzătoare categoriei 31-40 cm (Kruskal-Wallis 

K=0,1229, p>0,5). De altfel, diametrul este singura variabilă ce se corelează 

pozitiv cu acest tip de microhabitat. 

 Arborii ce nu prezintă coajă pe toată suprafața tulpinei au fost cel mai des 

identificați, 55 % din arborii purtători de microhabitate au fost din această 

categorie. Acest tip se corelează pozitiv cu diametrul arborelui, stratificarea 

verticală, specia, consistența arboretului și tipul de pădure.  
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 În categoriile de diametre 61-70 cm, 71-80 cm și 81-90 cm, 18% din 

arborii inventariați prezentau părți din tulpină fără coajă, față de doar 5% în 

categoria 8-20 cm (Kruskal-Wallis K= 42,2781, p<0,01). 

 În arboretele monostratificate 8,9% din numărul total de arbori erau 

purtători ai acestui tip de microhabitat, valoare inferioară celei de 15,3% ce a 

fost constatată în arboretele cu trei strate de vegetație (Kruskal-Wallis K= 

10,7253, p<0,01).   

 La valori ale consistenței arboretului de 0,1 și 0,2 au fost înregistrați cei 

mai mulți arbori cu părți din tulpină fără coajă, respectiv 30 % din totalul celor 

inventariați. Această valoare este de aproximativ 4 ori mai mare față de cea 

constatată în arboretele cu consisțență plină (Kruskal-Wallis K= 19,9043, 

p<0,05).   

 Un procent de 13,9 % din arborii speciei brad, prezentau părți din tulpină 

fără coajă. Această valoare este superioară celei corespunzătoare speciilor fag 

(11,5%), respectiv molid (10,1%) (Kruskal-Wallis K= 7,4515, p>0,05). În 

arboretele încadrate în tipul de pădure 1311 - Amestec normal de rășinoase și 

fag cu floră de mull, 12,2 % din arborii inventariați erau purtători ai acestui tip 

de microhabitat, urmate de cele din tipul 1211 - Molideto-brădet normal cu floră 

de mull  (11,5%) și cele din 1241  - Molideto-brădet pe soluri scheletice 

(11,1%).  

Un procent de 3% din arborii purtători de microhabitate aveau pe 

suprafața tulpinei corpuri sporifere ale ciupercilor. Acest tip se corelează pozitiv 

cu diametrul și specia arborelui, dar și cu panta terenului.  

Arborii cu diametre cuprinse între 81 și 90 cm au fost cei mai predispuși 

la formarea de astfel de microhabitate. Un procent de 2,2 % dintre aceștia 

prezentau pe suprafața tulpinei corpuri sporifere ale ciupercilor. Acest tip de 

microhabitat nu a fost identificat pe arborii cu diametre cuprinse între 8 și 20 cm 

(Kruskal-Wallis K= 0,3631, p>0,05).   
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Un procent de 1,1 % din arborii speciei fag aveau pe tulpină corpuri 

sporifere ale ciupercilor. Această valoare este superioară celei corespunzătoare 

speciilor brad (0,4%), respectiv molid (0,1%) (Kruskal-Wallis K= 0,7109, 

p>0,05). Raportat la panta terenului, corpurile sporifere ale ciupercilor au fost 

cel mai des identificate pe arborii ce vegetează pe terenuri cu înclinarea cuprinsă 

între 0 și 15° (Kruskal-Wallis K= 0,0512, p>0,05). 

Un procent de 5% din arborii purtători de microhabitate aveau tulpina 

acoperită parțial sau total de licheni. Acest tip se corelează pozitiv cu diametrul 

și specia arborelui, dar și cu expoziția terenului. 

Arborii cu diametre cuprinse între 71 și 80 cm au fost cei mai predispuși 

la formarea de astfel de microhabitate. Un  procent de 2,7 % dintre aceștia 

prezentau licheni pe suprafața tulpinei. Acest tip de microhabitat nu a fost 

identificat pe arborii cu diametre cuprinse între 8 și 20 cm (Kruskal-Wallis K= 

0,9384, p>0,05).   

Un procent de 2,6 % din arborii speciei fag, aveau tulpina acoperită parțial 

sau total cu licheni. Această valoare este superioară celei corespunzătoare 

speciilor brad (0,1%), respectiv molid (0,08%) (Kruskal-Wallis K= 1,9379, 

p>0,05). 

 

Discuții 

Arborii purtători de microhabitate au fost identificați într-un număr mare 

pe suprafața studiată, respectiv 48 arbori/ ha, număr ce este superior valorilor 

recomandate în literatura de specialitate (2-4 arbori/ha) (Gosselin et al. 2006). 

Distribuția acestora pe tipuri de microhabitate este variabilă, arborii ce nu 

prezintă coajă pe toată suprafața tulpinei fiind cel mai des identificați, lucru ce 

poate fi explicat atât prin prisma unor cauze naturale (expunerea bruscă la soare, 

factori biotici etc.), cât și exploatării incorecte a lemnului. 

Dintre toate speciile înregistrate pe suprafața studiată, fagul s-a dovedit a 

fi specia cea mai predispusă la formarea de microhabitate, 26% din arborii 

acestei specii prezentau cel puțin un tip de microhabitat, concluzie la care s-a 
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ajuns și cu ocazia altor cercetări (Vuidot et al 2011, Larrieu și Cabanettes 2012, 

Larrieu et al 2012).  

Un procent de 50 % din arborii cu diametrul de peste 70 cm erau purtători 

de microhabitate, față de față de doar 6% la cei cu diametre cuprinse între 8 și 

20 cm. Acest rezultat poate fi consecința faptului că arborii de mari dimensiuni 

au fost expuși o mai lungă perioadă de timp factorilor ce generează 

microhabitate (furtuni, îngheț, insolații, factori biotici etc). Rezultate similare au 

fost obținute și de către Vuidot et al (2011), Larrieu și Cabanettes (2012), Paillet 

et al (2017) în pădurile de amestec din Franța, Winter și Moller (2008), 

Großmann et al (2018), Asbeck et al (2019), în pădurile de fag sau cele de 

amestec de fag cu rășinoase din Germania ori Michel et al (2011) în urma 

studiului efectuat în pădurile de duglas din statul nord-american Oregon. De 

asemenea, diametrul reprezintă variabila ce a determinat variația numărului de 

arbori purtători de microhabitate în raport cu expoziția terenului. Prin urmare, 

cei mai numeroși arbori purtători de microhabitate s-au înregistrat în arboretele 

ce vegetează pe terenuri cu expoziție estică, arborete care de altfel au și cel mare 

diametru mediu.  

Predispoziția arborilor de a forma microhabitate se amplifică o dată cu 

înaintarea în vârstă și implicit cu creșterea în diametru a acestora. Arboretele cu 

consistență 0,1 au cea mai ridicată vârstă medie (121,5 ani) și al treilea cel mai 

mare diametru mediu (36,4 cm), cauză pentru care în acestea s-a înregistrat cel 

mai ridicat număr de arbori purtători de microhabitate.  

Cel mai ridicat număr de arbori purtători de microhabitate a fost 

înregistrat în arboretele încadrate în tipul de pădure 1311 - Amestec normal de 

rășinoase și fag cu floră de mull. Explicația acestui rezultat este dată de faptul 

că fiecare tip de microhabitat prezintă variații particulare în raport cu speciile de 

arbori. Prin urmare, cu cât numărul de specii de arbori dintr-un arboret este mai 

ridicat, cu atât se amplifică și varietatea tipurilor de microhabitate, drept pentru 
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care, în limita posibilităților, se impune promovarea și conservarea arboretelor 

diversificate din punct de vedere specific. 

Prezența fiecărui tip de microhabitat a fost determinată de diferiți factori, 

dintre care diametrul arborelui reprezintă variabila caracteristică tuturor 

tipurilor. 

Arboretele cu mai multe strate de vegetație sunt în general înaintate în 

vârstă și prezintă un grad de închidere al coronamentului mai redus, ceea ce 

determină modificări ale condițiilor de temperatură și umiditate ce slăbesc 

capacitatea de apărare a arborilor la acțiunea factorilor perturbatori biotici și 

abiotici (Christiansen et al., 1987). Astfel se explică numărul mai ridicat de 

arbori din categoria 81-90 cm precum și a celor din arboretele cu trei strate de 

vegetație, ce prezintă pe tulpină găuri și galerii de insecte, rezultat în 

concordanță și cu alte cercetări (Lobinger și Skatulla 1996, Jakus 1998, Becker 

și Schroter 2000, Akkuzu et al 2009).  

Un procent de 40 % din arborii cu diametre de bază cuprinse între 80 și 

100 cm erau purtători de cavități goale, față de doar 0.7% din cei cu diametre 

cuprinse între 8 și 20 cm, rezultat similar cu cel obținut în arboretele de stejari 

din statul nord-american Missouri de Allen și Corn (1990) sau în cele din Spania 

de către Robles et al (2011) ori în cele de fag de către Campodron et al (2008). 

Diametrul de bază se dovedește a fi cauza ce determină variația numărului 

arborilor purtători de cavități goale în raport cu altituinea terenului, întrucât cel 

mai ridicat diametru mediu s-a înregistrat în arboretele ce vegetează la altitudini 

de peste 1000 m.  

Cavitățile umplute cu apă au fost cel mai frecvent întâlnite pe arborii de 

mari dimensiuni, cu diametre cuprinse între 61 și 80 cm. Aceste microhabitate 

sunt asociate în general cu fazele imature, (ou, larvă și pupă) ale insectelor din 

ordinele Coleoptera și Diptera, iar cele formate pe arborii de mari dimensiuni 

pot oferi locuri de reproducere pentru speciile de amfibieni (Wells, 2010). În 

arboretele încadrate în categoria funcțională 2-1B, arborii ce prezentau pe 
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tulpină cavități umplute cu apă au fost cei mai numeroși,  motivat probabil și de 

faptul că prezența fagului în compoziția acestor arborete a fost cea mai ridicată, 

specie predispusă la formare de astfel de microhabitate (Kitching 1971, Vaillant 

1978, Larrieu și Cabanette  2012).  

Arborii cu părți din tulpină fără coajă au fost în proporție de 78%  din 

speciile molid și brad. Acest lucru poate fi și o consecință a faptului că, 

primavera, datorită cantității reduse de hrană, ursul îndepărtează cu ghearele 

scoarța arborilor de rășinoase pentru a ajunge la seva din teșuturile vasculare ale 

arborelui, pe care o consumă datorită cantității ridicate de glucide din 

compoziția acesteia (Kimball et al, 1998). Rezultat similar a fost obținute și în 

urma altor cercetări efectuate în Europa (Kunovac et al 2008, Zysk-Gorczynska 

et al 2016), Statele Unite ale Americii (Noble și Meslow, 1998) sau Japonia 

(Yamada și Fujioka 2010). De asemenea, rezinajul, practicat în trecut pe scară 

largă în țara noastră, poate fi o altă cauză  pentru care tulpina unor arbori de 

rășinoase nu prezintă coajă pe toată suprafața (Dămăceanu et al, 1970).  

 Numărul arborilor cu părți din tulpină fără coajă a fost mai ridicat în 

categoriile mari de diametre (61 – 90 cm), datorită expunerii pe o perioadă mai 

lungă a acestor arbori la acțiunea factorilor ce favorizează formarea de astfel de 

microhabitate. Rezultat în concordanță și cu cel obținut de către Michel et al 

(2011), sau Winter et al (2014). 

 Vârsta se dovedește a fi factorul hotărâtor în variația numărului de arbori 

cu părți din tulpină fără coajă în raport cu consistența arboretului și tipul de 

pădure. Astfel, în arboretele cu consistență 0,1, în care prezența acestui tip de 

microhabitat s-a dovedit a fi cea mai numeroasă, vârsta medie este de 123,5 ani, 

pe când în cele cu consistența plină vârsta este de 82 de ani. De asemenea, cele 

încadrate în tipul de pădure 1311 - Amestec normal de rășinoase și fag cu floră 

de mull, sunt cele mai înaintate în vârstă (123 ani), iar diametrul mediu este cel 

mai ridicat (41,5 ani), față de arboretele corespunzătoare tipului 1214 – Molideto 
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– brădet cu floră de mull pe soluri gleizate, unde vârsta este de 35 de ani și 

diametrul mediu măsoară 14,9 cm.  

  De menționat este și faptul că arborii purtători de astfel de microhabitate 

au înregistrat cel mai redus diametru mediu  (41 cm), consecință a faptului că au 

fost inventariați în arboretele cu cea mai redusă vârstă medie, respectiv de 106 

ani, comparativ cu cele în care au fost constatate restul de 6 tipuri de 

microhabitate.  

 De asemenea, speciile de cervidae se hrănesc cu coaja arborilor cu 

precădere în anotimpul rece datorită resurselor limitate de hrană din această 

perioadă (Ichim 1964, 1975, 1990, Vlad 2002, Ueda et al. 2002). Probabilitatea 

arborilor tineri de a fi ,,atacați” de aceste mamifere scade o dată cu creșterea în 

diametru a acestora (Akashi și Terazawa 2005, Vospernik 2006). 

Digestibilitatea, nivelul de nutrienți, conținutul de fibre și apă mai ridicate a cojii 

arborilor tineri sunt factorii determinanți (Gill 1992, Prie 1997). 

 Arborii purtători de corpuri sporifere ale ciupercilor saprofite, precum și 

cei cu tulpina acoperită de licheni au fost în cea mai mare parte din categoria 

celor de mari dimensiuni (71-90 cm). În cazul celor cu corpuri sporifere, 

rezultatul este o consecință a faptului că, odată cu înaintarea în vârstă și implicit 

cu creșterea în diametru, vitalitatea arborilor scade, drept pentru care 

vulnerabilitatea acestora la acțiunea factorilor biotici (inclusiv ciuperci) și 

abiotici crește. Acest rezultat este în concordanță cu cel obținut de Michel și 

Winter (2009), Vuidot et al.(2011), Larrieu et al., (2012) sau  Regnery et al. 

(2013). În cazul celor cu tulpina acoperită de licheni, variația acestui tip de 

microhabitat în raport cu diametrul arborelui poate fi o consecință a schimbării 

proprietăților fizice și chimice al scoarței o dată cu înaintarea în vârstă a 

arborelui (Bates și Brown, 1981), dar și a faptului că microclimatul din interiorul 

crăpăturilor scoarței arborilor, mai proeminente la vârste înaintate, este mai 

favorabil dezvoltării speciilor de licheni (Ranius et al, 2008). Arborii din 

speciile de rășinoase au prezentat o predispoziție mai scăzută la formarea de 
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corpuri sporifere ale ciupercilor precum și la dezvoltarea populațiilor de licheni 

pe tulpină comparativ cu foioasele, rezultat ce este în concordanță și cu cel 

obținut de către  Regnery et al. (2013). 

 

5.2.1.7 Zone deschise 

La nivel de unitate amenajistică, acest factor nu a atins valorile de prag 

stabilite prin metodologia de calcul a indicelui, drept pentru care nota acordată a 

fost 0 în toate situațiile.  

5.2.2. Factori staționali 

5.2.2.1. Continuitatea în timp a pădurii 

În unitățile amenajistice destinate hranei vânatului nota acordată acestui 

factor a fost 0, iar în restul cazurilor nota atribuită a fost cea maximă. 

Analizând Amenajamentul Unității de Producție II ”Ursoaia” ediția 2009, 

rezultă faptul că, până la constituirea în 1783 a Fondului Bisericesc din 

Bucovina, arboretele nu erau administrate și nu erau parcurse în mod organizat 

cu lucrări silviculturale, se extrăgeau prin tăieri doar arborii de rășinoase 

valoroși necesari diverselor întrebuințări. După acest an, pădurile au trecut în 

administrarea Fondului Bisericesc din Bucovina. Începând cu anul 1890 au 

apărut amenajamentele silvice, ce au reglementat gospodărirea rațională și 

organizată a pădurilor. Lucrările efectuate în această perioadă au fost tăierile 

successive cu 3-5 intervenții, bazate pe regenerare naturală.  

În baza Constituției adoptate în anul 1948 toate pădurile trec în 

proprietatea statului. Prin lucrările ulterioare de amenajare din 1950, 1956, 1968, 

1979, 1988 și 1999 se stabilesc ca baze de amenajare: regimul codrului, 

tratamentul tăierilor successive, combinate, progresive sau cvasigrădinărite, 

tăieri de transformare spre grădinărit, tăieri rase doar în arboretele de molid 

pure, ciclul variabil de 110 la 120 de ani.  

Astfel se constată că arboretele studiate sunt parte a unui masiv forestier 

întins, cu istorie de sute de ani, a căror continuitate, în timp a fost asigurată prin 



66 
 

aplicarea tratamentelor ce promovează regenerarea naturală a arboretelor cu 

perioade lungi de regenerare. 

Acest fapt a influențat desigur nivelele biodiversității în fiecare parcelă. 

Deși au fost prevăzute lucrări menite să asigure perenitatea pădurii prin 

respectarea principiului continuității, aplicarea diferențiată a lucrărilor, 

combinată cu manifestarea unor perturbări a influențat distribuția valorilor 

indicatorilor de biodiversitate la nivel local. 

 

5.2.2.2. Habitatele acvatice 

Habitatele acvatice sunt biotopuri care vin să schimbe monotonia 

peisajului forestier, în sensul că organismele ce trăiesc în aceste zone diferă ca 

specii și ca funcție de restul pădurii. De aceea prezintă un interes deosebit pentru 

evaluarea nivelului biodiversității. 

Acestea au fost identificate în 127 de suprafețe de probă din totalul celor 

parcurse. În 125 dintre acestea a fost înregistrat un singur tip, respectiv curs de 

apă sau zonă înmlăștinată, în aceste situații nota acordată fiind 2. În cele 2 

suprafețe rămase au fost identificate simultan cele două tipuri menționate, fiind 

acordată în aceste cazuri nota 5.  

În proporție de 70% habitatele acvatice identificate în suprafețele de probă 

parcurse au fost sub forma cursurilor de apă și 30% zone cu înmlăștinare.   

 

Discuții 

Orografia terenului, substratul geologic și precipitațiile au favorizat 

dezvoltarea unei rețele hidrografice bogate și relativ deasă, de aproximativ 0,6 – 

0,7 km/km2. Datorită alimentării subterane intense, pâraiele au apă și în 

perioadele secetoase. Pe lângă aceste cursuri de apă ce au caracter permanent, pe 

suprafața studiată există o serie de alte pâraie prin care apa se scurge doar în 

timpul ploilor și al topirii zăpezilor (Amenajamentul Unității de Producție II 

”Ursoaia”, 2009). Zonele cu înmlăștinarea sunt caracteristice terenurilor 

concave. 
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Prezența habitatelor acvatice în pădure are efecte favorabile asupra 

speciilor de animale ce sunt legate parțial sau total de existența habitatelor 

acvatice (ex. mamifere, amfibieni). De asemenea, lemnul mort aflat în 

descompunere în acest mediu oferă habitat atât speciilor de animale acvatice, 

amfibienilor cât și mamiferelor mici, realizând o ”punte de legătură” între 

mediul acvatic și cel terestru (Bartels et al., 1985). 

 

5.2.2.3. Zonele cu stâncării 

Au fost identificate în 95 de suprafețe de probă din totalul celor parcurse. 

În funcție de tipurile înregistrate, grohotișul a fost prezent în 94 din cazuri în 

timp ce peretele de stâncă a fost identificat într-o singură suprafață de 

probă.Cele două tipuri nu au fost identificate în mod simultan în aceeași 

suprafață de probă. Nota 2 s-a acordat în proporție de 56% și doar în situațiile în 

care zonele cu stâncării au acoperit peste 1% din suprafața parcelei analizate.   

Raportat la altitudine, zonele cu stâncării au fost semnalate la elevații 

cuprinse între 595 m și 1090 m. Din totalul suprafețelor de probă în care au fost 

identificate aceste habitate, 81% se situează la altitudini de peste 801 m, în timp 

ce 19% sunt amplasate în intervalul altitudinal cuprins între 595 și 800 m. 

Suprafețele de probă în care au fost identificate zone cu stâncării sunt în 

proporție de doar 14% în grupa I funcțională. 

 

Discuții 

Zonele cu stâncării au fost identificate cu preponderență în partea 

superioară a versanților, rezultat firesc prin prisma faptului că în această zonă  

panta terenului este una mai accentuată, motiv pentru care stratul de sol devine 

mai subțire prin levigarea  produsă de precipitații  

Lipsa acestor habitate în parcelele încadrate în grupa I funcțională, este 

motivată de faptul în această grupă sunt incluse în proporție de 80% arboretele 

constituite ca rezervații de semințe, categoria 1-5H, ce se constituie, ca regulă 

generală, din arboretele cele mai valoroase sub aspectul calității, productivității 
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precum și a rezistenței la perturbări (O.M. 945, 2012). Aceste caracteristici le 

dobândesc doar populațiile de arbori ce vegetează în zonele în care condițiile de 

sol, respectiv aprovizionare cu azot şi alte elemente nutritive, aciditatea,  

regimul de umiditate și volum de sol fiziologic util, sunt dintre cele mai 

favorabile dezvoltării vegetației forestiere.  

 

5.3.Variația indicelui IBP 

Nivelul biodiversității, a avut valoarea 62,85% și a fost foarte scăzut în 45 

de u.a. – uri (137,7 ha), scăzut în 9 u.a.-uri (21 ha), mediu în 33 u.a. – uri (507,2 

ha) și ridicat în 8 u.a. – uri (92,6 ha) (figura 34).  

 

Figura 34. Distribuţia suprafeței inventariate pe niveluri de biodiversitate 

Influența factorilor staționali asupra biodiversității a avut valoarea 

maximă 51,1%, în 3 unități amenajistice (1,9 ha) influența fiind nulă, iar în 92 

dintre acestea (756,6 ha) a fost una importantă (figura 35). 

 

Figura 35 Distribuţia suprafeței inventariate în funcție de influența 

factorilor staționali asupra biodiversității 
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Nivelul biodiversității precum și influența factorilor staționali asupra 

biodiversității nu au aceeași valoare pe suprafața analizată. Repartizarea 

valorilor factorilor ce definesc Indicele Biodiversității Potențiale, pe suprafața 

analizată este neuniformă, distribuția acestora fiind dependentă de 

caracteristicile structurale ale fiecărui arboret în parte, dar și de condițiile 

staționale existente. 

S-au realizat regresii pentru a determina atât variabilele de care depinde 

nivelul biodiversității cât și dimensiunea acestei influențe.  

Nivelul biodiversității se corelează pozitiv cu vârsta arboretului, tipul de 

structură, tipul de ecosistem și categoria funcțională, legătura existentă între 

variabila dependentă și cele independente fiind foarte puternică (R=0,85). Din 

punct de vedere al legăturilor statistice înregistrate între variabile, acestea sunt 

de două tipuri: (i) semnificativă (p<0,05) între nivelul biodiversității și tipul de 

structură, tipul de ecosistem și categoria funcțională și (ii) înalt semnificativă 

(p<0,001) între nivelul biodiversității și vârsta arboretelor (tabelul 19). 

 Tabelul 19. Analiza multivariată a factorilor de influenţă a nivelului 

biodiversității 

  Coefficients 
Standard 

Error 
t Stat P-value 

 -22,720855 13,843172 -1,6413041 0,10443 

Vârstă 0,3188639 0,0283419 11,2506298 1,63E-18 

Tip structură 7,31278939 3,1011737 2,35807154 0,020666 

Tip ecosistem -0,0077883 0,0029263 -2,6615433 0,009299 

Consistență -4,2244610 6,5289825 -0,6470321 0,519355 

Categoria 

funcțională 
2,67663098 1,3613782 1,96611857 0,052549 

Distanța 0,00659517 0,0044216 1,49158366 0,13951 

Altitudinea 

medie 0,01125751 0,0169388 0,66459953 0,508106 

Panta  0,2998432 0,2096558 1,43016908 0,156334 

Expoziția -0,1122531 0,7592944 -0,1478387 0,88282 

R2 0,728270465 

 R 0,85338764 
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NB =0,318V+7,31TS-0,007TE+2,67CF-22,72    (23) 

unde: NBreprezintă nivelul biodiversității, TS semnifică tipul de structură, 

TEsimbolizează tipul de ecosistem și CF exprimă categoria funcțională.  

  

5.3.1. Influența vârstei asupra nivelului biodiversității 

Vârsta arboretelor analizate este cuprinsă între 10 și 165 de ani. Nivelul 

biodiversității variază, fiind unul foarte scăzut în cele din clasele de vârstă I 

(15,33%), a II-a (13,96%), a III-a (19,12%) și a IV-a (14,28%), scăzut în 

arboretele din clasa a V-a de vârstă (31,42%) și mediu în cele cu vârsta cuprinsă 

între 101 și 120 de ani (42,04%), respectiv de peste 120 de ani (53,30%) (figura 

36).  Diferența dintre valorile înregistrate este semnificativă din punct de vedere 

statistic (Kruskal-Wallis K=299,8735, p<0,001). 

 

 Figura 36. Nivelul biodiversității în funcție de vârsta arboretelor 

Valoarea biodiversității calculată prin utilizarea Indicelui Biodiversității 

Potențiale se corelează pozitiv cu vârsta arboretului. Nivelul de corelație dintre 

cele două variabile este foarte puternic din punct de vedere statistic (R=0,8133) 

(figura 37).  

Indicatorii variabilității au arătat faptul că, în ultima clasă de vârstă 

nivelul mediu al biodiversității a avut valoarea de 53,30%, comparativ cu clasa 

0-20 de ani, în care valoarea medie a fost de 13,25%. De asemenea, variațiile 

nivelului biodiversității au fost mai reduse pentru arboretele cu vârsta de peste 
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120 de ani, față de cele din categoria 0-20 ani. Toate acestea relevă faptul că 

arboretele înaintate în vârstă sunt omogene din punct de vedere al factorilor ce 

intră în formula de calcul al nivelului biodiversității. 

 

Figura 37. Graficul de corelație dintre nivelul biodiversității și vârsta 

arboretelor 

Tabelul 20. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru nivelul 

biodiversității în funcție de vârsta arboretelor (%)   

 Clasa de vârstă 

Indicator 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >120 

Minima 0,00 0,00 14,29 14,29 20 14,28 11,42 

Maxima 57,14 20,00 42,86 14,29 42,85 62,85 62,85 

Amplitudinea 

de variație 
57,14 20,00 28,57 0,00 22,86 48,57 51,43 

Media  13,25 13,97 19,12 14,29 31,42 42,04 53,30 

Varianta 198,67 33,56 93,04 0,00 261,22 294,41 113,0 

Abaterea 

standard  
13,77 5,46 9,27 0,00 11,43 16,53 10,46 

Coeficientul 

de variație 
103,96 39,10 48,47 0,00 36,36 39,33 19,63 

  

 5.3.2. Influența tipului de structură asupra nivelului biodiversității 

 Au fost identificate un număr de 77 arborete (506,3 ha) cu structură relativ 

– echienă și 15 (250,3 ha) cu structură relativ – plurienă (figura 38). Datorită 
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faptului că regenerarea arboretelor s-a realizat prin aplicarea de tratamente cu 

tăieri repetate (succesive și progresive), nu s-au constatat pe suprafața studiată 

arborete echiene și pluriene. 

 

Figura 38. Distribuţia suprafeței inventariate în funcție de tipul de 

structură al arboretelor 

 În funcție de tipul de structură, după cum era de așteptat, nivelul 

biodiversității este unul scăzut în arboretele relativ echiene (29,72%) și mediu în 

în cele relativ pluriene (51,80%) (p<0,001) (figura 39). 

 

 Figura 39. Nivelul biodiversității în funcție de tipul de structură 

Valoarea biodiversității calculată prin utilizarea Indicelui Biodiversității 

Potențiale se corelează pozitiv cu tipul de structură al arboretelor. Nivelul de 
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corelație dintre cele două variabile este unul rezonabil din punct de vedere 

statistic (R=0,4598) (figura 40).  

 

Figura 40. Graficul de corelație dintre nivelul biodiversității și structura 

arboretelor 

Indicatorii variabilității au indicat faptul că în arboretele cu strutură relativ 

plurienă valorile minimă și medie a nivelului biodiversității au fost superioare 

celor constatate în arboretele relativ echiene. De asemenea, variațiile nivelului 

biodiversității au fost mai reduse în prima categorie (CV=22,14%) (tabelul 21).  

 Tabelul 21. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru nivelul 

biodiversității în funcție de tipul de structură (%) 

Indicator 
Relativ 

Echien 

Relativ 

Plurien 

Minima 0,00 28,57 

Maxima 62,86 62,86 

Amplitudinea 

de variație 
62,86 34,29 

Media  29,72 51,81 

Varianta 414,66 140,95 

Abaterea 

standard  
20,23 11,47 

Coeficientul 

de variație 
68,07 22,14 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4

N
iv

el
u
l 

b
io

d
iv

es
ri

tă
ți

i 
(%

)

Tipul de structură: 1 - Echien, 2-R. echien, 3-R. plurien, 4-Plurien 



74 
 

5.3.3. Influența tipului de ecosistem asupra nivelului biodiversității 

 Variația nivelului biodiversității pe tipuri de ecosisteme este 

semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,001)(figura 43). 

În funcție de tipul de ecosistem, nivelul biodiversității a avut cea mai 

redusă valoare medie, de 9,84% în arboretele încadrate în tipul de ecosistem 

2228 - Molideto - brădet, înalt productiv, cu mull moder, pe soluri brune, brune 

- luvice, brune acide, brune feriiluviale, gleizate, mezo- și oligomezobazice, 

hidric excedentare în profunzime, cuOxalis  –  Pleurozium, iar cea mai ridicată, 

de 50,20%,a fost corespunzătoare tipului2316 - Molideto – făgeto - brădet, înalt 

și mijlociu productiv, cu mull (mull - moder), pe soluri brune tipice, rendzinice 

și luvice, eu - și mezobazice sau brune feriiluviale, oligomezobazice, hidric bine 

echilibrate, cu Oxalis – Dentaria – Asperula (figura 41). 

 

 Figura 41. Nivelul biodiversității în funcție de tipul de ecosistem 

Valoarea biodiversității calculată prin utilizarea Indicelui Biodiversității 

Potențiale se corelează pozitiv cu tipul de ecosistem. Nivelul de corelație dintre 

cele două variabile este unul slab din punct de vedere statistic (R=0,2092) 

(figura 42).  
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Figura 42. Graficul de corelație dintre nivelul biodiversității și tipul de 

ecosistem 

Indicatorii variabilității au indicat faptul că în arboretele corespunzătoare 

tipului de ecosistem 2316 valoarea medie a nivelului biodiversității a fost cea 

mai ridicată. Datorită eșantionajului redus, respectiv număr scăzut de arborete, 

coeficienții de variație ai nivelului biodiversității arboretelor încadrate în tipurile 

de ecosistem 2237, 3226 și 3316 au fost cei mai scăzuți. Exceptând aceste 

situații, în arboretele corespunzătoare tipului 2316, nivelul biodiversității a 

prezentat cea mai redusă variație (CV=25,79%) (tabelul 22). Analiza influenței 

tipului de ecosistem asupra biodiversității arată că, deși productivitatea este 

echivalentă pentru toate aceste ecosisteme, ceea ce induce diferențe este 

variabilitatea distribuției speciilor. Participarea diferită a celor trei specii (molid, 

brad, fag) la formarea amestecurilor, modul lor de grupare, face ca diferențierile 

între tipurile de ecosisteme să fie evidente din punct de vedere statistic. 

 Tabelul 22. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru cele 6 

tipuri de ecosisteme 
 Tip de ecosistem 

Indicator 2216 2228 2237 2316 3226 3316 

Minima 0,00 0,00 14,29 14,29 34,29 20,00 

Maxima 62,86 14,29 14,29 62,86 62,86 28,57 

Amplitudinea de 

variație 
62,86 14,29 0,00 48,57 28,57 8,57 

Media  32,79 9,84 14,29 50,20 48,57 24,29 

Varianta 424,45 39,00 0 180,49 204,08 36,73 

Abaterea 

standard  
20,44 5,89 0,00 12,95 11,66 4,29 

Coeficientul de 

variație 
62,33 59,83 0,00 25,79 24,01 17,65 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7

N
iv

el
u
l 

b
io

d
iv

er
si

tă
ți

i 
(%

)

Tipul de ecosistem: 1-2216, 2-2228, 3-2237, 4-2316, 5-3226, 6-3316



76 
 

5.3.4. Influența zonării funcționale asupra nivelului biodiversității 

Analizată la nivel de grupă funcțională, diferența dintre valorile medii ale 

biodiversității, corespunzătoare grupelor I și a II-a, este semnificativă din punct 

de vedere statistic (p<0,01).Arboretele din grupa I au un nivel mediu al 

biodiversității (41,58%), iar cele din grupa a II-a un nivel scăzut (31,31%).  

În funcție de categoria funcțională, valorile medii ale nivelului 

biodiversității variază de la 28,57% pentru categoria 1-2I  până la 57,55% pentru 

1-5H (p<0,05)(figura 43). 

 

 Figura 43. Nivelul biodiversității în funcție de categoria funcțională 

Nivelul de corelație dintre nivelul biodiversității calculat prin utilizarea 

Indicelui Biodiversității Potențiale și categoria funcțională a arboretelor este 

unul slab din punct de vedere statistic (R=0,1459) (figura 44).  

 

Figura 44. Graficul de corelație dintre nivelul biodiversității și categoria 

funcțională 
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Indicatorii variabilității acestui parametru au evidențiat faptul că 

arboretele încadrate în categoria funcțională 1-5H – ,,Păduri stabilite ca 

rezervatii pentru producerea de semințe forestiere și conservării genofondului 

forestier” au înregistrat cea mai ridicată valoare minimă și medie a nivelului 

biodiversității.  

De asemenea, în această categorie variațiile nivelului biodiversității au 

fost cele mai reduse (CV=7,70%) (tabelul 23). Rezultatul indică faptul că 

vegetația forestieră din aceste arborete este una omogenă sub raportul vârstelor, 

speciilor, structurii pe verticală și orizontală precum și al lucrărilor aplicate. 

 Tabelul 23. Valorile indicatorilor variabilității calculate pentru cele 

patru categorii funcționale (%) 

 

 

Discuții 

Valorile medii mai ridicate ale biodiversității înregistrate în parcelele 

încadrate în grupa  I funcțională, în special în cele din categoria funcțională 1-5 

H - Păduri stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi 

conservarea genofondului forestier (T II), sunt o consecință a măsurilor de 

management aplicate pădurii de-a lungul timpului. În aceste parcele nu este 

reglementat procesul de producție, nu este stabilită o vârstă a exploatabilității, 

iar lucrările s-au rezumat doar la executarea tăierilor de conservare (O.M. 945, 

2012), drept pentru care arboretele au avut o dezvoltare mai complexă. Aceste 

caracteristici au influențat atât condițiile de mediu din arboret (lumină, 

 Categoria funcțională 

Indicator 1-2A 1-2I 1-5H 2-1B 

Minima 14,29 28,57 48,57 0,00 

Maxima 62,86 28,57 62,86 62,86 

Amplitudinea 

de variație 
48,57 0,00 14,29 62,86 

Media  31,71 28,57 57,55 31,31 

Varianta 467,03 0,00 22,93 422,13 

Abaterea 

standard  
20,50 0,00 4,43 20,41 

Coeficientul 

de variație 
64,65 0,00 7,70 65,17 
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umiditate, temperatură) (Standovar et al.2006), dar și prezența lemnului mort, a 

arborilor de mari dimensiuni și a microhabitatelor. Rezultatul este în 

concordanță cu cele obținute de Spies și Franklin (1991), Lei (2009) sau Harper 

et al. (2003) în urma studiilor efectuate în pădurile douglas și tsuga din statele 

nord-americane Washington și Oregon precum și în cele de molid din regiunile 

canadiene New Brunswick, Quebec și Ontario. 

Arboretele relativ-pluriene au înregistrat un nivel al biodiversității de 

51,8%, iar cele relativ-echiene de 29,8%. Această fluctuație este dată de 

diferența de vârstă de 50,8 ani existentă între cele două categorii de arborete prin 

care sunt induse deosebiri de structură verticală și orizontală.   

Nivelul ridicat al biodiversității în arboretele multispecifice, încadrate în 

tipul de ecosistem 2316, este firesc întrucât biodiversitatea asociată arborilor 

variază în funcție de specie, dar va crește o dată cu creșterea numărului de specii 

de arbori ce compun arboretul (Gosselin et al., 2004). Astfel, prezența foioaselor 

în amestec cu rășinoasele este favorabilă, acestea fiind caracterizate printr-un 

potențial biologic mai ridicat (Branquart și Liégeois, 2005). Hagar (2007), 

constată că un număr de 78 de specii de vertebrate folosesc pentru hrană sau 

adăpost speciile de foioase din compoziția arboretelor de rășinoase din statele 

nord-americane Oregon și Washington. S-au identificat reptile (O’Neil et al., 

2001), amfibieni (Welsh și Lind 1995), păsări (Lowther 2000, Gillihan și Byers 

2001, Goguen și Curson 2002, Patterson și Scheuering 2003, Trail 2003) și 

mamifere (Whitaker et al. 1977, Verts și Carraway 1998). 

De asemenea, speciile de foioase produc o litieră de calitate superioară, ce 

determină dezvoltarea stratului ierbaceu (Wallrup et al. 2006), sunt predispuse 

într-o mai mare măsură la formarea de cavități, iar diversitatea specifică a 

populațiile de plante epifite este mai ridicată (Kiraly și Odor 2010, Boch et al. 

2013).  
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6 Concluzii 

6.1. Concluzii privind rezultatele cercetării 

Pădurea este un ecosistem deosebit de complex. Diversitate biologică a 

acesteia și conservarea sa aucăpătat o mare importanță o dată cu conferința de la 

Helsinki din 1993, ca urmare a Summitului Pământului de la Rio de Janeiro din 

1992.  

Utilizarea indicilor pentru evaluarea diversității biologice este facilă, 

întrucât aceștia sunt instrumente construite dintr-un număr redus de elemente ale 

ecosistemului forestier, dar care se corelează cu numeroase alte ”componente” 

ale acestuia, a căror cuantificare se realizează cu dificultate.  

În vederea evaluării nivelului de suport al biodiversității unui 

arboret/suprafețe de pădure, se poate utiliza Indicele Biodiversității Potențiale. 

Calculul acestuia constă în evaluarea pe teren a unui set de zece factori ce sunt 

consideraţi favorabili existenţei biodiversităţii, împărţiţi în două categorii: şapte 

factori dependenţi (A-G) de managementul forestier şi trei factori staţionali (H-

J). 

Nivelul biodiversității (factorii A-G), a avut valoarea maximă 62,85%, iar 

influența factorilor staționali asupra biodiversității (factorii H-J) a avut valoarea 

maxima 51,1%. 

Nivelul biodiversității s-a corelat pozitiv cu: 

• vârsta arboretului; 

• tipul de structură; 

• tipul de ecosistem; 

• categoria funcțională.  

Indicele Shannon calculat pe distribuția diametrelor a exprimat fidel 

variabilitatea structrală a arboretelor. 

S-a determinat variația spațială, precum și valorile minime, medii și 

maxime ale factorilor ce intră în formula de calcul a indicelui, atât la nivel de 

unitate amenajistică cât și pentru întreaga suprafață analizată. 
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În cazul dispunerii pe verticală a vegetației, cel mai bine reprezentat strat 

a fost cel al arborilor cu înălțimea de peste 20 de metri (71% din suprafață). 

Acest factor s-a corelat pozitiv cu consistența, vârsta și categoria funcțională a 

arboretelor.  

Din punct de vedere al diversității specifice, compoziția generală a zonei 

studiate este caracteristică pădurilor de amestec de rășinoase cu fag. La nivel de 

suprafață de probă, numărul speciilor de arbori întâlnite a fost cuprins între 1 și 

6, variația fiind datorată caracteristicilor zonale și structurale existente, drept 

pentru care diversitatea specifică s-a corelat pozitiv cu consistența, altitudinea și 

expoziția terenului.  

 Arborii inventariați au avut diametre cuprinse între 8 cm și 112 cm, fiind 

înregistrați în medie un număr de 241 arbori/ha, iar cei cu diametre de peste 70 

cm au fost în număr de 416, ceea ce reprezintă în medie un număr de 11 

piese/ha, raportat la întreaga suprafață studiată. Dintre aceștia, 219 au fost din 

specia brad, 160 molid, 35 fag, 1 larice și 1 paltin de munte. La nivel de 

suprafață de probă, numărul arborilor de mari dimensiuni a fost cuprins între 0 și 

6. Numărul arborilor de mari dimensiuni/ha s-a corelat pozitiv cu specia de 

arbore, consistența și vârsta arboretului, tipul de ecosistem, grupa funcțională și 

altitudinea terenului. 

 În cazul densității lemnului mort la sol, pe suprafețele de probă 

inventariate au fost identificate un număr total de 576 trunchiuri sau părți din 

trunchiuri de arbori aflate la suprafața solului. În medie, acest rezultat reprezintă 

un număr de 16 piese/ha, raportat la întreaga suprafață studiată. Acest factor s-a 

corelat pozitiv cu vârsta arboretului, categoria funcțională, panta, altitudinea și 

expoziția terenului. Din punct de vedere al lemnului mort pe picior, pe 

suprafețele de probă inventariate au fost identificate în total 297 piese de lemn 

mort pe picior, ceea ce reprezintă în medie un număr de 8 piese/ha,raportat la 

întreaga suprafață studiată. Prezența lemnului mort pe picior s-a corelat pozitiv 

doar cu altitudinea terenului.  
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Arborii purtători de microhabitate au fost în număr de 1684, ceea ce 

reprezintă în medie 48 de piese/ha, raportat la întreaga suprafață studiată. Dintre 

aceștia, 10% au fost cu galerii de insecte, 23% conțineau cavități goale, 2% 

cavități umplute cu apă, 1% prezentau necroză cu scurgeri de sevă, 55% aveau 

părți din tulpină fără coajă, 3% purtau corpuri sporifere ale ciupercilor saprofite 

și 5% aveau tulpina acoperită parțial sau total cu licheni. Diametrul mediu al 

arborilor purtători de microhabitate a fost de 44 cm, cu variații de la 8 la 110 cm. 

Diametrele arborilor cu părți din tulpină fără coajă au prezentat cel mai ridicat 

coeficient de variație, ceea ce indică faptul că arbori din toate categoriile de 

diametre sunt predispuși la formarea acestui tip de microhabitat. Prezența 

arborilor purtători de microhabitate s-a corelat pozitiv cu stratificarea verticală a 

arboretului, specia, consistența, diametrul și expoziția terenului. Fiecare tip de 

microhabitat s-a corelat cu diverși factori dintre carediametrul reprezintă 

variabila caracteristică tuturor tipurilor. 

În cazul zonelor deschise, acest factor nu a atins valorile de prag stabilite 

prin metodologia de calcul a indicelui. 

Habitatele acvatice au fost identificate în 127 de suprafețe de probă 

(17,6%) din totalul celor parcurse, fiind reprezentate în proproție de 70% de 

cursuri de apă și 30% de zone cu înmlăștinare.   

Zonele cu stâncării au fost identificate în 95 de suprafețe de probă 

(13,1%), grohotișul a fost prezent în 94 din cazuri, în timp ce peretele de stâncă 

a fost identificat într-o singură suprafață de probă. Un procent de 81% se 

situează la altitudini de peste 801 m, iar din punct de vedere al zonării 

funcționale, doar 14% au fost identificate în grupa  I.  

Indicele Biodiversității Potențiale a făcut posibilă clasificarea arboretelor 

într-o ordine crescătoare în funcție de nivelul biodiversității, începând cu cele 

tinere, pure, monospecifice, echiene, încadrate în grupa a II-a funcțională și 

culminând cu cele din grupa I, mai complexe din punct de vedere structural. 

Nivelul biodiversității a avut o valoare medie de 32,27%.  
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În funcție de influența factorilor staționali asupra biodiversității, parcelele 

au fost clasificate în ordine crescătoare. Influența a fost nulă în cele destinate 

hranei vânatului, lipsite de vegetație forestieră, în care continuitatea în timp a 

pădurii nu a fost asigurată, iar habitatele acvatice și zonele cu stâncării nu au 

fost identificate. Influența factorilor staționali asupra biodiversității a fost 

importantă în parcelele în care continuitatea s-a manifestat în decursul timpului, 

respectiv suprafața de teren era acoperită cu arbori proveniți din regenerări 

naturale, iar cele două tipuri de habitate (acvatice și zone cu stâncării) au fost 

constatate punctual pe suprafața parcelelor. Influența factorilor staționali asupra 

biodiversității a fost una importantă, valoarea medie pe suprafața studiată fiind 

de 35,54%.  

Rezultatele obţinute pot fi analizate pe perioade mai lungi, fiind posibilă 

şi studierea factorilor ce pot fi amelioraţi, prin lucrări silvice, în decursul 

timpului, desigur această ameliorare se poate realiza doar în măsura în care nu 

contravine normelor și legislației în vigoare privitoare la gospodărirea fondului 

forestier.   

6.2. Aplicabilitatea practică a rezultatelor obținute 

Factorii dependenți de managementul forestier pot fi ameliorați în vederea 

menținerii și creșterii nivelului biodiversității. Această acțiune se poate realiza în 

măsura în care acest lucru nu contravine prevederilor legale și nu afectează 

starea arboretelor. Astfel, se impune promovarea regenerării naturale prin 

aplicarea tratamentelor cu tăieri repetate, ce creează diversitate din punct de 

vedere al dispunerii pe verticală a vegetației.  

Susținerea arboretelor de amestec formate din speciile de arbori ce au 

constituit tipul natural fundamental de pădure este o altă măsură ce conduce la 

menținerea și ulterior creșterea nivelului biodiversității forestiere.  

Promovarea lemnului mort de mari dimensiuni se poate realiza o dată cu 

punerea în valoare a masei lemnoase, când se vor menține în pădure o parte din 

exemplarele uscate pe picior cât și cele doborâte la suprafața solului.  
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Susținerea numărului de arbori de mari dimensiuni se poate realiza prin 

promovarea speciilor autohtone de arbori, cel mai bine adaptate condițiilor 

staționale și de mediu, ce au capacitatea de a ajunge la mari dimensiuni, 

respectarea prevederilor amenajamentelor silvice prin aplicarea tăierilor de 

regenerare la vârsta corespunzătoare ciclului de producție. De asemenea se 

impune aplicarea cu responsabilitate a tăierilor de igienă prin extragerea 

arborilor rău conformati, rupți și doborâți din arboretele încadrate în grupa I 

funcțională, în care procesul de producție a masei lemnoase nu este reglementat. 

Se impune ca lucrările aplicate în arborete să fie realizate astfel încât să se 

asigure și păstrararea unui număr suficient de arbori purtători de microhabitate 

care să permită armonizarea cerințelor de ordin ecologic cu social economice 

atribuite arboretelor în cauză.  

 Menținerea în stare corespunzătoare a terenurilor destinate hranei 

vânatului ca zone deschise în interiorul masivelor forestiere prin curățarea 

permanentă a acestora de vegetația forestieră instalată, este o altă măsură ce 

influențează nivelul biodiversității forestiere. De asemenea, limitarea 

pășunatului pe aceste terenuri  favorizează fauna forestieră.   

Dacă asupra tuturor factorilor dependenți de managementul forestier 

factorul de decizie are capacitatea de a interveni în vederea ameliorării lor, 

asupra celor staționali, respectiv a habitatelor acvatice și a zonelor cu stâncării, 

se poate acționa doar în direcția conservării lor pentru ca influența acestora 

asupra biodiversității să nu se reducă.  

Astfel, protecția habitatelor acvatice existente în ecosistemul forestier se 

poate realiza printr-o exploatare corespunzătoare a lemnului, pe trasee ce nu se 

intersectează cu acestea, decât în situații excepționale. Conservarea zonelor cu 

stâncării presupune aplicarea corectă a tăierilor de îngrijire, igienă și regenerare, 

astfel încât arboretul rămas să își manifeste cu maximă eficacitate funcțiile de 

protecție împotriva eroziunii, alunecărilor de teren, căderilor de stânci, pietre și 

grohotiș.      
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Continuitatea în timp a etajului arborescent pe o suprafață se asigură 

printr-o aplicare corespunzătoare a tratamentelor cu intervenții repetate, ce 

promovează regenerarea naturală. Astfel, tăierile succesive, progresive, 

grădinărite sau combinațiile acestora, determină o acoperire continuă în timp și 

spațiu a terenului cu vegetație forestieră, iar funcțiile atribuite arboretelor se 

exercită fără înterupere.  

Rezultatele obținute sunt utile și în contextul în care suprafața de pădure 

analizată este certificată cu Standardul de Certificare FSC®. S-a identificat foarte 

precis atât, cantitatea de lemn mort pe picior sau doborât la suprafața solului/ha, 

numărul arborilor purtători de microhabitate/ha, precum și numărul arborilor de 

mari dimensiuni/ha. De asemenea, s-au identificat și habitatele marginale: 

zonele umede și cele cu stâncării.   

 

6.3. Contribuții personale 

Studiul a fost realizat asupra vegetației forestiere din bazinul hidrografic 

al pârâului Ursoaia, de pe raza Unității de Producţie II “Ursoaia” din cadrul 

Ocolului Silvic Frasin, subunitate a Direcţiei Silvice Suceava, pe o suprafață de 

758,5 ha cuprinsă în 95 de unități amenajistice heterogene sub raportul speciilor, 

al vârstelor, al structurii pe verticală și orizontală, al lucrărilor aplicate, al 

condițiilor staționale pe care vegetația se dezvoltă, precum și al funcțiilor 

atribuite arboretelor. 

S-a implementat pentru prima dată în România metodologia de calcul a 

Indicelui Biodiversității Potențiale, fiind amplasată, prin poziționarea satelitară, 

o rețea de inventariere compusă dintr-un număr de 721 de suprafețe de probă, de 

de formă circulară, cu o suprafață de 500 m2 fiecare. Drept urmare, rezultatele 

obținute au caracter de noutate în țara noastră.  

Valoarea biodiversității s-a calculat la nivel de suprafață de probă, la nivel 

de unitate amenajistică precum și pentru întreaga întreaga suprafață studiată. S-

au  realizat ulterior regresii pentru a determina factorii de care depinde nivelul 

biodiversității, precum și măsura în care aceștia îl influențează. Astfel, s-a 



85 
 

studiat corelația existentă între nivelul biodiversității și vârsta arboretului, tipul 

de structură, tipul de ecosistem și categoria funcțională.  

S-au determinat și influența factorilor staționali asupra biodiversității, atât 

la nivel de suprafață de probă și parcelă, cât și la nivelul întregii suprafețe 

analizate. 

 S-au definit și valorile Indicelui Shannon, calculat pe distribuția 

diametrelor pentru fiecare suprafață de probă, cât și pentru fiecare unitate 

amenajistică. Valorile acestuia s-au comparat ulterior cu cele ale nivelului 

biodiversității, fiind testată astfel reprezentativitateaIndicelui Shannon pentru 

modelarea Indicelui Biodiversității Potențiale. 

S-a determinat variația spațială, precum și valorile minime, medii și 

maxime ale factorilor ce intră în formula de calcul a indicelui, atât la nivel 

suprafață de probă, de unitate amenajistică, cât și raportat la întreaga suprafață 

analizată. S-au realizat ulterior regresii pentru a determina variabilele de care 

depind factorii, precum și măsura în care acestea îi influențează. 

În cazul dispunerii pe verticală a vegetației, s-a analizat și evidențiat 

relația corelativă existentă între acest factor și consistența, vârsta respectiv 

categoria funcțională a arboretelor.  

În timpul lucrărilor de teren arborii au fost inventariați sub raport specific 

și dimensional. Din punct de vedere al diversității specifice, s-a evaluat 

compoziția generală a zonei analizate, iar ulterior s-a studiat relația de 

dependență dintre acest factor și consistența, altitudinea, expoziția terenului.  

 S-a realizat distribuția numărului de arbori pe categorii de diametre, iar 

ulterior s-a calculat diametrul mediu al arborilor inventariați, pe specii, pe grupe 

și categorii funcționale. S-a determinat numărul arborilor cu diametrul de bază 

de peste 70 cm, atât general cât și defalcat pe specii. A fost studiată legătura 

corelativă dintre numărul arborilor de mari dimensiuni și consistența, vârsta 

arboretului, tipul de ecosistem, grupa funcțională, altitudinea terenului și specia 

de arbore.  
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 S-a determinat densitatea lemnului mort pe picior și doborât la suprafața 

solului, fiind prezentate valorile medii la hectar pentru fiecare unitate 

amenajistică și pentru întreaga suprafață studiată. S-au evidențiat și analizat 

legăturile de dependență existente între densitatea lemnului mort și vârsta 

arboretului, categoria funcțională, panta, altitudinea și expoziția terenului.  

Fiecare arbore inventariat în teren a fost analizat din punct de vedere al 

prezenței microhabitatelor. S-a prezentat numărul mediu la hectar și pentru 

fiecare unitate amenajistică. Ulterior acești arbori au fost defalcați pe tipuri de 

microhabitate, specii și categorii de diametre. S-a analizat corelația dintre 

numărul de arbori purtători de microhabitate și stratificarea verticală a 

arboretului, specia, consistența, diametrul și expoziția terenului. Pentru fiecare 

tip de microhabitat a fost studiată relația de dependență dintre acesta și factorii 

de influență.    

Suprafața studiată a fost analizată și din punct de vedere al prezenței 

zonelor deschise. Acest factor nu a atins valorile de prag stabilite prin 

metodologia de calcul a indicelui. 

Din punct de vedere al factorilor staționali, în fiecare suprafață de probă, 

habitatele acvatice precum și zonele cu stâncării au fost identificate și 

cuantificate pe categorii. 

S-au realizat reprezentări grafice cu scopul de a evidenția distribuția 

spațială a valorilor factorilor prin care se definește indicele, nivelul 

biodiversității precum și influența factorilor staționali asupra biodiversității. 

Toate rezultatele obținute în urma cercetărilor au fost comparate, analizate 

critic și în detaliu cu cele ale altor studii de specialitate efectuate în diferite zone 

ale globului. 

Promovarea biodiversității trebuie să devină unul dintre scopurile 

primordiale urmărite de silvicultorii actuali în gestionarea pădurilor. Printr-un 

management corespunzător, multifuncțional, ce urmărește pe lângă valorificarea 

masei lemnoase și satisfacerea cerințelor de ordin ecologic, pădurea cultivată, cu 
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funcții de producție, poate fi compatibilă cu obiectivele ce urmăresc conservarea 

biodiversității.   

Silvicultorul nu are puterea să modifice factorii de mediu și cei staționali, 

dar deține toate pârghiile organizatorice necesare pentru formarea unei păduri 

complexe sub aspect specific și structural, cu o mare diversitate de biotopuri, 

înglobate în ceea ce Schütz (1997) denumește „principiul diversității prin 

diversificare”.  
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