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Costandache et al., 2015). Starea de sănătate a ar-
boretelor artificiale de pin, instalate pe terenurile 
degradate din Subcarpaţii Buzăului trebuie moni-
torizată permanent în procesul de reconstrucţie 
ecologică, mai ales că în ultima perioadă s-a ob-
servat un declin în comportarea acestor arborete, 
concretizat prin predispunerea la uscare şi redu-
cerea creşterilor anuale (Dinulică et al., 2015).

Scopul cercetării de faţă a fost de a analiza sta-
rea de sănătate a arboretelor de pin instalate pe 
terenuri degradate în Subcarpaţii Buzăului, inclu-
siv corelarea stării fitosanitare cu structura arbo-
retelor şi condiţiile staţionale.

Pentru atingerea scopului urmărit  s-au rezol-
vat următoarele obiective:

- s-a determinat  gradul de defoliere al arbori-
lor de pin precum şi tipul şi cuantumul defectelor 
constatate;

- s-a analizat influenţa structurii arboretelor 
cercetate asupra stării fitosanitare;

- s-au evidenţiat corelaţiile dintre factorii eco-
logici caracteristici arealului studiat şi starea de 
sănătate a arboretelor de pin.

2. Materiale și metode

2.1. Locul cercetărilor
Cercetările s-au desfăşurat în Subcarpaţii 

Buzăului, areal cu o mare răspândire a fenomene-
lor de degradare generate de interacţiunea între 
relief, climă, vegetaţie şi factorul antropic. Aceştia 
sunt situaţi în zona de curbură a Carpaţilor şi fac 
parte din Subcarpaţii de Curbură. Limitele teri-
toriului studiat sunt valea Slănicului de Buzău şi 
Teleajen (fig. 1). Altitudinea variază între 400 şi 
820 m.

Din punct de vedere al structurii geologice, 
fundamentul este format din fliş extern, paleogen 
marno-grezos la contactul cu muntele şi cristalin 
proterozoic de platformă cu sedimentar neogen 
la partea superioară, la exterior. Formaţiunile se-
dimentare ce caracterizează Subcarpaţii Buzăului 
au caracter de molasă, s-au acumulat în două ci-
cluri separate de paroximul moldavic şi au avut 

1. Introducere

Îndeplinirea funcţiilor ecoprotective corespun-
zătoare de către arboretele de pin instalate pe te-
renuri degradate este influenţată de structura, dar 
şi de starea fitosanitară a arboretelor respective, 
parametri ce se intercondiţionează reciproc. Prin 
reglarea structurii arboretelor în raport cu funcţia 
de îndeplinit (de protecţia apelor, protecţia solu-
lui etc.) se intensifică creşterea în grosime, se pro-
movează cele mai bune şi rezistente biotipuri şi 
ecotipuri, creându-se structurile optime pentru 
maximizarea efectelor ecoprotective (Nicolescu, 
2009). Modificarea spaţierii arboretelor şi acce-
lerarea creşterii arborilor, mai ales în grosime, 
poate avea ca efect, inclusiv reducerea vârstei 
exploatabilităţii arboretelor de pin instalate pe 
terenuri degradate. Creşterea şi dezvoltarea ar-
boretelor este în strânsă concordanţă cu starea 
lor de sănătate. Arboretul, ca subsistem condu-
cător al fitocenozei impune ritmul şi condiţiile de 
dezvoltare ale pădurii în ansamblu. Modificarea 
stării de sănătate a arboretului afectează întreg 
ecosistemul forestier. Analiza pădurii ca ecosis- 
tem, relevă rolul staţiunii forestiere ca subsistem 
de natură anorganică ce reprezintă locul de viaţă 
al fitocenozei forestiere. Staţiunea forestieră, al-
cătuită din elemente ale reliefului, materialului 
parental, solului şi climei reprezintă fondul cli-
matic şi edafic de substanţă şi energie al fitoceno-
ei (Târziu şi Spârchez, 2013). Influenţa factorilor 
ecologici staţionali de natură climatică şi edafică 
asupra stării de sănătate a arboretelor este evi-
dentă, deoarece starea fitosanitară a arboretelor 
de pin studiate depinde de capacitatea staţiunii de 
a satisface exigenţele ecologice şi funcţionale ale 
speciilor lemnoase instalate.

Este cunoscut faptul că regenerarea artificială, 
în special cu monoculturi, conduce la reducerea 
biodiversităţii şi diminuarea stabilităţii arborete-
lor instalate pe terenuri degradate. În cadrul unor 
cercetari anterioare s-a analizat corespondenţa 
între starea de vegetaţie şi declinul stării de să- 
nătate a arboretelor de pin (Ceuca G., et al., 1957, 
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2.2. Materialul cercetărilor
Analiza stării de sănătate a arboretelor de pin 

silvestru (Pinus sylvestris L.) şi pin negru (Pinus 
nigra Arn. ssp.nigra), instalate pe terenuri degra-
date în Subcarpaţii Buzăului a presupus amplasa-
rea a 40 de suprafeţe de cercetare, fiecare având 
suprafaţa de 500 m2. S-au luat în considerare 
porţiuni de arboret cât mai omogene din punct 
de vedere al vârstei, condiţiilor staţionale, desi-
mii şi modului de distribuiţie a arborilor, pentru 
comparaţii edificatoare. Aceste suprafeţe de cer-
cetare s-au folosit atât pentru strudierea stării de 
sănătate a arboretelor de pin, cât şi pentru carac-
terizarea lor structurală, dar şi pentru analiza fac-
torilor ecologici caracteristici staţiunilor pe care 
sunt amplasate pinetele (fig. 2).

În 11 suprafeţe de cercetare, cu arborete având 
vârste de peste 40 de ani, s-au amplasat profile de 
sol de formă dreptunghiulară (2 x 1 m), care au 
fost caracterizate morfologic. Alegerea locului de 
amplasare a profilelor, s-a facut în aşa fel încât să 
fie caracteristic unităţii de relief, substratului li-
tologic şi covorului vegetal. Au fost recunoscute 

ca sursă principală aria carpatică şi parţial unită-
ţile de platformă (Badea et al., 1983). Procesele ge-
omorfologice caracteristice arealului cercetat pot 
fi încadrate în două mari categorii: procesele de 
eroziune a solului în suprafaţă şi procesele de ver-
sant (alunecări de teren, curgeri de noroi), erozi-
unea solului în adâncime fiind slab reprezentată.

Teritoriul luat în studiu se încadrează în cli-
matul temperat continental, de deal, cu tempera-
turi medii anuale de 8-10º C şi precipitaţii medii 
anuale cuprinse între 600 şi 700 mm în ultimii 53 
de ani, factori climatici care au imprimat un ca-
racter arid zonei analizate (Bîrsan şi Dumitrescu, 
2014). Vânturile dominante au direcţia de afirma-
re NE, mai ales iarna. La sfârşitul iernii, primă-
vara devreme, se face simţită prezenţa vântului 
de tip föehn, care influenţează distribuţia loca-
lă a precipitaţiilor şi creşte cuantumul viituri-
lor (Bogdan şi Țîştea, 1983). Indicatorii climatici 
caracterizează un climat temperat continental 
moderat, umed, cu ierni aspre şi veri mai puţin 
călduroase.

Fig. 1. Localizarea arealului studiat
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S-au măsurat caracteristicile dimensionale (dia-
metre şi înălţimi) ale arborilor din suprafeţele de  
cercetare. Măsurarea diametrelor s-a efectuat din 
2 în 2 cm, în partea din amonte pe terenurile în 
pantă, la înălţimea de 1.30 m, cu ajutorul clupei 
forestiere, iar înălţimile s-au masurat cu ajutorul 
hipsometrului Vertex IV, pe categorii de diame-
tre. În vederea întocmirii fişei unităţii staţionale 
din suprafeţele de cercetare unde au fost deschise 
profilele de sol, au fost culese, cu ajutorul obser-
vaţiilor şi măsurătorilor efectuate asupra profi-
lelor de sol şi terenului alăturat, următoarele in-
formaţii: configuraţia terenului, tipul de litieră, 
culoarea humusului, culoarea ori- zontului mine-
ral, modul de tranziţie între ori- zonturi, textura, 
regimul pedohidric, umiditatea estivală  momen-
tană (Ue), structura, proporţia de schelet, gradul 
de compactitate, proporţia procentuală a prezen-
ţei rădăcinilor pe profil, manifestarea eventuală 
a proceselor de gleizare sau pseudogleizare, gro-
simea fiziologică a solului şi volumul edafic util. 
Textura a fost apreciată pentru fiecare orizont, 
organoleptic, prin încercări de friabilitate, mo-
delare şi plasticitate în stare umedă  (Spârchez, 
2008). Umiditatea estivală a fost apreciată, în 
iunie şi a doua decadă a lunii august, prin sen-
zaţia de umezeală la strângerea între degete 
(Târziu şi Spârchez, 1987). Capacitatea solului de 

şi separate orizonturile minerale, în funcţie de 
proprietăţile morfologice (textură, culoare, struc-
tură etc.) şi în baza examenului organoleptic. 
Amplasarea profilelor, recoltarea şi păstrarea 
probelor de sol pentru determinările din labora-
tor s-au efectuat urmând indicaţiile din literatura 
de specialitate (Târziu şi Spârchez, 1987).

2.3. Metode de cercetare
Metodele de cercetare folosite pentru atingerea 

scopului general şi a obiectivelor ştiinţifice pro-
puse au constat în cercetarea şi documentarea bi-
bliografică, observaţia directă completată cu mă-
surători, analiza de laborator şi metoda statistică.

Prin cercetarea şi documentarea bibliografică 
s-a realizat caracterizarea de ansamblu a cadru-
lui fizico-geografic studiat, dispunerea spaţială 
a suprafeţelor experimentale pe hărţi, precum şi 
extragerea datelor referitoare la indicatorii ecolo-
gici de natură climatică.

Observaţia directă a fost utilizată pentru înca-
drarea arborilor studiaţi pe specii, pe clase de ca-
litate şi clase Kraft, caracterizarea morfologică a 
profilelor de sol deschise în vederea determinării 
tipurilor de sol caracteristice şi a proceselor de 
solificare ce caracterizează fiecare tip, determi-
narea rocii sau a materialului parental, stabilirea 
gradului de defoliere şi a vătămărilor arborilor. 

Fig. 2. Teren degradat, parţial împădurit cu pin din arealul studiat
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analizelor de laborator au servit identificarii ti-
pului de humus, precum şi tipului şi subtipului 
de sol (Spârchez, 2008). Pentru clasificarea soluri-
lor a fost adoptată nomenclatura World Reference 
Base for Soil Resources (FAO, 1998) în corespon-
denţă cu Sistemul român de taxonomie a solurilor 
(Florea şi Munteanu, 2003).

Datele culese prin măsuratorile şi lucrările de 
teren au fost analizate în laborator, iar apoi cen-
tralizate şi stratificate, prelucrate statistic şi in-
terpretate prin lucrări de birou. În funcţie de ele-
mentele dendrometrice s-a calculat indicele de 
zvelteţe şi indicele de densitate, făcându-se core-
larea şi cu factorii abiotici vătămători (vânt, zăpa-
dă) care influenţează comportarea arboretelor de 
pin instalate pe terenurile degradate. Distribuţia 
numărului de arbori pe categorii de diametre, este 
un important indicator structural folosit la anali-
za caracteristicilor biometrice ale arboretelor de 
pin situate pe terenuri degradate în Subcarpaţii 
Buzăului. S-a efectuat  distribuţia numărului de 
arbori pe categorii de diametre, pentru fiecare su-
prafaţă de cercetare, s-a analizat graficul rezultat 
şi s-a comparat distribuţia experimentală cu dis-
tribuţia normală a numarului de arbori pe cate-
gorii de diametre, care este de tip Gauss. Apoi s-a 

calculat diametrul mediu al suprafeţei de bază şi 
înălţimea medie, iar în funcţie de aceste elemente 
şi vârstă, din tabele dendrometrice s-a stabilit cla-
sa de producţie (Giurgiu, 2004). Arboretele cerce-
tate au fost stratificate pe clase de vârstă, clase de 
producţie şi clase de defoliere, iar datele obţinute 
prin măsurători şi observaţii s-au prezentat grafic 
şi tabelar.

Metoda statistică a fost folosită pentru identi-
ficarea factorilor care influenţează mărimea va-
riabilelor structurale, dar şi starea de sănătate a 
arboretelor. Pentru identificarea factorilor ecolo-
gici şi structurali care influenţează starea de să-
nătate a arboretelor, s-a verificat mai întâi nor-
malitatea distribuţiilor experimentale cu testul 

aprovizionare cu apă a vegetaţiei a fost evaluată 
cu ajutorul umidităţii estivale şi a volumului eda-
fic (Chiriţă et al., 1977) şi variază de la oligomezo-
hidrică la mezohidrică. Volumul edafic, reprezen-
tat de volumul de pământ fin, exprimat în m3/m2, 
a fost apreciat în funcţie de profunzimea solului 
şi proporţia de schelet.

S-au efectuat observaţii şi în vederea caracte-
rizării stării de sănătate a arboretelor de pin cer-
cetate. Starea fitosanitară a pinetelor s-a stabilit 
în funcţie de vătămarea arboretelor prin defoli-
erea şi decolorarea aparatului foliar. Observaţiile 
asupra defolierii coroanelor arborilor de pin s-au 
efectuat vizual în lunile iulie-august. Toţi arborii 
din cuprinsul suprafeţelor de cercetare situaţi în 
clasele I, II şi III Kraft (predominant, dominant şi 
codominant) au fost evaluaţi în acord cu metodo-
logia cuprinsă în Manualul ICP - Forests (Neagu 
şi Badea, 2008).

Clasificarea arborilor în raport cu procentul de 
defoliere a coroanei, a presupus încadrarea aces-
tora în 5 clase de defoliere (tab. 1). De asemenea 
s-a inventariat şi cuantumul şi natura vătămărilor 
suferite de arbori: arbore aplecat (A), arbore în-
furcit (Î), vârf aplecat (VA), vârf înfurcit (VÎ), vârf 
rupt (VR) şi vârf uscat (VU).

În urma analizelor de laborator s-au deter- 
minat propietăţile fizice şi chimice ale solurilor. 
Pentru aceasta, s-au recoltat probe de sol din pro- 
filele amplasate în suprafeţele de cercetare. Din 
fiecare orizont a fost recoltată câte o probă de sol 
de 250g. Probele au fost transportate la Institutul 
de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie din 
Bucureşti, unde au fost determinate urmatoare-
le: reacţia soluţiei solului, conţinutul de humus 
şi conţinutul de macroelemente (C, N, P, K). De 
asemenea a fost calculat raportul carbon-azot. 
Pregătirea probelor pentru analize s-a efectuat 
după protocoalele naţionale (Florea et al., 1987) şi 
internaţionale (ICP - Forests, 2010). Observaţiile 
şi aprecierile din teren, precum şi rezultatele 

Tabelul 1. 
Încadrarea arborilor pe clase de defoliere

Nr. crt Clasa de defoliere Procent de defoliere
1 0 Arbore sănătos 0 – 10 % defoliat
2 1 Arbore slab vătămat 11 – 25 % defoliat
3 2 Arbore moderat vătămat 26 – 60 % defoliat
4 3 Arbore puternic vătămat peste 60 % defoliat
5 4 Arbore mort 100% defoliat
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În urma observaţiilor şi determinărilor din te-
ren s-a constatat că arboretele de pin cercetate 
prezintă o stare fi tosanitară bună.

S-a constatat că majoritatea arborilor cercetaţi 
(92.7%), se încadrează în clasa 0 şi 1 de defoliere, 
atât la pinul negru, cât şi la pinul silvestru (fi g. 
3). Arborii încadraţi în clasele 0 şi 1 de defoliere  
sunt consideraţi practic sănătoşi. Modifi carea stă-
rii de sănătate a arboretelor a avut loc prin migra-
rea arborilor din clasele 1 şi 0 către 2 – 4 şi invers, 
în urma acţiunii dăunătorilor biotici şi abiotici, a 
competiţiei interspecifi ce, a factorilor ecologici 
sau de altă natură (Silaghi, 2013).

S-a stabilit amploarea defolierii prin compara-
rea arborilor încadraţi în clasele de defoliere 1 - 4 

Kolmogorov-Smirnov sau Shapiro-Wilk, după 
care a fost ales testul de semnifi caţie cel mai po-
trivit (analiza de varianţă sau, mai frecvent, un 
test neparametric). Legăturile între variabile au 
fost verifi cate cu coefi cienţi de corelaţie, după ce 
au fost eliminate infl uenţele suplimentare prin 
corelaţie parţială. Prelucrarea statistică a datelor 
experimentale şi reprezentarea grafi că a rezulta-
telor au fost efectuate cu ajutorul programelor 
EXCEL ş i STATISTICA 8.0 (StatSoft , 2013).

3. Rezultate și discuţii

3.1. Caracterizarea stării de sănătate a arborete-
lor cercetate

Fig. 3. Variaţia defolierii pe clase de defoliere

Fig. 4. Amploarea defolierii arborilor
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Tabelul 2. 
Natura vătămărilor în suprafeţele cercetate

Supr.de Specia Procent de Nr total     Natura vătămării 
cercetare majoritară defoliere de arb. A Î VA VÎ VR VU

S1 PIS 8.33 85       2   5
S2 PIN 6.88 72   1   1   5
S3 PIS 10.03 95         6 3
S4 PIS 9.33 91         4 3
S5 PIN 8.54 79 2     1   1
S6 PIS 15.35 40         3 4
S7 PIN 5.71 65   1 3   1 2
S8 PIS 13.12 41   1     2 4
S9 PIN 6.26 76 1   1     3
S10 PIS 9 54         3 3
S11 PIN 8.38 76 3 3 1 1 1  
S12 PIS 13.2 40         2 1
S13 PIS 11.82 45   2   1 2 2
S14 PIS 14.05 43   1     4 2
S15 PIN 14.43 21 2     1 1 1
S16 PIS 11.02 46   1   1 2 2
S17 PIN 16.78 23   1       1
S18 PIS 15.33 27 1 1   1 2  
S19 PIN 9.82 55 3         3
S20 PIS 10.67 45         1 1
S21 PIS 12.34 47       2 2 1
S22 PIS 12.67 39   3     2  
S23 PIS 10.69 39   1       4
S24 PIN 11 42 2       1 2
S25 PIS 9.56 50 2 1   1 1 3
S26 PIS 7.22 60       1 1  
S27 PIS 6.66 44   1       1
S28 PIS 13.39 61       1 4 3
S29 PIN 11.71 44 2     1 1 4
S30 PIN 11.38 53 3       2 3
S31 PIN 9.18 62   4 2 2    
S32 PIS 8.02 55       1 2 1
S33 PIS 11.19 27   1     4 1
S34 PIN 11 39 2 1       2
S35 PIS 11.7 27         1 2
S36 PIN 13.25 28 1         1
S37 PIS 7.74 23       1 2 1
S38 PIS 7.64 55           2
S39 PIN 13.42 24       2    
S40 PIN 13.23 26 4 2   1    

Total   1964 28 26 7 22 57 77

şi 2 - 4. Încadrarea arborilor în clasele de defoliere 
1 - 4 arată amploarea declinului, în timp ce gru-
parea arborilor avansat vătămaţi în clasele 2 – 4 
sugerează gravitatea stării de sănătate a arbore-
telor (fig. 4).

Analiza grafică pe specii a arborilor încadraţi 

în clasele 1 – 4, a arătat o amploare redusă a de-
clinului arboretelor de pin, cauzată de defoliere. 
De asemenea s-au constatat  procente medii re-
duse  ale arborilor încadraţi în clasele 2 – 4, 7.1% 
la pinul negru şi 7.5% la pinul silvestru, ceea ce 
indică o stare de sănătate bună a arboretelor de 
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3.2. Influența structurii asupra stării de sănătate 
a arboretelor de pin

Procentul de defoliere al arborilor cercetaţi 
a variat cu vârsta culturilor (F=9.391, p=0.012), 
influenţa speciei determinată prin corelaţia 
parţială nefiind semnificativă (p=0,171) – figura 5.

Având în vedere ecartul mic de vârstă al arbo-
retelor (10 – 78 de ani), acestea au fost grupate în 
8 clase de vârstă de 10 ani (fig. 5).

Se observă, mai ales la pinul negru, două ma-
xime al defolierii, unul la clasa de vârstă de 40 de 
ani şi unul la clasa de vârstă de 80 de ani. S-a con- 
statat că primul maxim al defolierii coincide cu 
vârsta la care începe declinul fiziologic al pinilor.

Deteriorarea stării de sănătate a arborilor a in-
tervenit asupra competiţiei interspecifice din in-
teriorul arboretului, deoarece în dezvoltarea lor 
arborii se intercondiţionează reciproc. Crearea de 
goluri în arboret în urma alterării stării fitosanita-
re duce la la modificarea succesiunii, prin modifi-
carea compoziţiei şi instalarea de specii pioniere 
de foioase, cu valoare economică redusă, moj-
dreanul de exemplu (Costandache et al., 2015).

Totodată, reducerea consistenţei arboretului 
poate duce la slăbirea stabilităţii acestuia şi reac-
tivarea proceselor de eroziune, deoarece în ma-
siv, arborii acţionează împreună (Dinulică et al., 
2015).

Ameliorarea şi menţinerea stării fitosanitare a 
arboretelor instalate pe terenuri degradate se re-
alizează prin efectuarea la timp a lucrărilor de în-
grijire şi conducere a arborelor care au şi rolul de 
a spori rezistenţa arboretului la impactele clima-
tice reprezentate de factori vătămatori cum sunt 

pin cercetate.
Cele mai puţin afectate arborete au fost cele 

din suprafeţele de cercetare S1, S5, S10 (arborete 
de vârstă mică) şi S37 (4% arbori defoliaţi), iar cele 
mai afectate cele din S17 (26% arbori defoliaţi), S18 
(22% arbori defoliaţi), S21 (19% arbori defoliaţi) şi 
S36 (18% arbori defoliaţi), unde arborii defoliaţi 
aparţin claselor 2 – 4.

Referitor la vătămări, s-a constatat un procent 
ridicat al arborilor cu vârful uscat (3.9%) şi cu vâr-
ful rupt (2.9%) – tabelul 2.

Factorii biotici şi abiotici şi-au pus amprenta 
asupra supravieţuirii  arboretelor de pin instalate 
pe terenurile degradate cercetate. Observaţiile re-
feritoare la vătămări, au relevat  faptul că cele mai 
numeroase sunt cele produse de vânt şi zăpadă, 
care au afectat în general vârful pinilor. Pe specii, 
s-a observat că la pinul negru predomină vătămă-
rile de tipul aplecat (A - 25 buc), vârf aplecat (VA 
– 7 buc) şi vârf uscat (VU – 28 buc), în timp ce la 
pinul silvestru predomină vătămările de tipul vârf 
rupt (VR – 51 buc) şi vârf uscat (VU - 49 buc) – ta-
belul 2. Acest lucru denotă o elasticitate mai mare 
a pinului negru la acţiunea factorilor vătămători 
abiotici (vânt şi zăpadă), spre deosebire de pinul 
silvestru care a prezentat rupturi şi uscări ale vâr-
fului mai numeroase.

În urma calculelor matematice, s-au constatat 
valori reduse ale coeficienţilor de variaţie (în ge-
neral mai mici de 30%), fapt care indică omoge-
nitatea populaţiilor analizate. Valoarea minimă a 
coeficientului de variaţie este de 15.01% în S13, iar 
cea maximă de 35.12% în S30.
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Defolierea poartă amprenta caracteristicilor 
calitative ale arboretelor de pin, clasa de calitate 
(F=22,18, p<0.001), respectiv poziţia sociologică 
a arborilor (F=635.9, p<0.001). În schimb cuantu-
mul şi natura vătămarilor nu sunt influenţate evi-
dent de clasa Kraft şi clasa de calitate a arborilor 
de pin studiaţi. Analiza se referă la clasele 1 – 3 
Kraft.

3.3. Influența factoriilor ecologici asupra stării 
fitosanitare a arboretelor

Asocierea şi interacţiunea dintre factorii eco-
logici-dăunatori de natură climatică sau edafică 
influenţează comportamentul arboretelor de pin   
instalate pe tenuri degradate şi creează premisele  
pentru reuşita acţiunii de reconstrucţie ecologi-
că (Silvestru-Grigore et al., 2015). Modul cum se 
combină aceşti factori se reflectă în starea fitosa-
nitară şi de vegetaţie a respectivelor arborete.

Afectarea aparatului foliar şi defectele frecvent 
întâlnite în conformarea trunchiului arborilor de 
pin studiaţi sunt rezultatul condiţiilor grele de 
creştere cauzate de staţiunile specifice terenurilor 
degradate.

Factorii ecologici de natură climatică care 
influenţează frecvent starea de sănătare a arbore-
telor de pin sunt temperaturile,  precipitaţiile (în 
special cele sub formă de zăpadă) şi vântul.

Regimul de temperatură, prin influenţa pe 
care o exercită asupra proceselor de fotosinte-
ză şi respiraţie, îşi pune amprenta asupra stării 
de vegetaţie a arboretelor de pin şi implicit asu-
pra stării de sănătate. Pinul silvestru prezintă 
toleranţe termice foarte mari (Șofletea şi Curtu, 
2001). Totodată, temperaturile scăzute din timpul  
iernii (medie multianuală luna ianuarie: - 2.4ºC în 
zona studiată), cauzează la pin seceta fiziologică, 
din cauza solului îngheţat care împiedică echili-
brarea bilanţului de apă pierdut prin transpiraţie, 
cauzată de mişcarea aerului. De asemenea stu-
dierea temperaturilor medii anuale începând cu 
anul 1960 a relevat un trend ascendent al acesto-
ra, media temperaturilor anuale din ultimii 23 de 
ani (9.5 ºC) fiind cu 0,7 ºC mai mare decât media 
celor 30 de ani anteriori – perioada de referinţă 
(8,8 ºC) - figura 6. Mai mult, s-a observat că în 
perioada 1998-2013 temperaturile medii anuale 
au avut valori mai mari decât media multianuală, 
marcând o tendinţă de încălzire accentuată în ul-
timii 15 ani analizaţi.

Un alt factor important în vegetaţia arboretelor 

vântul şi zăpada aderentă (Ciortuz şi Păcurar, 
2004). De asemenea, în acelaşi timp cu efectuarea 
tăierilor de îngrijire a arboretelor de pin, se exe-
cută şi tăieri de igienă care au ca scop asigurarea 
permanentă a unei stări fitosanitare corespun-
zătoare, constând în extragerea arborilor uscaţi, 
rupţi, doborâţi de vânt şi de zăpadă, precum şi a 
arborilor atacaţi de boli şi dăunători biotici. Deşi, 
după unele opinii arboretul are mecanisme pro-
prii de autoreglare, astfel că ,,decât să se efectueze 
lucrări greşite, mai bine nu se intervine asupra ar-
boretului” (Negulescu et al., 1973), în cazul mono-
culturilor de pin de pe terenuri degradate, expuse 
în mod frecvent factorilor abiotici, neintervenţia  
asupra structurii poate duce la apariţia unor fo-
care de dăunători biotici secundari, care, în scurt 
timp pot deveni dăunători primari (Cenuşă şi 
Nichiforel, 2011). Ca exemplu, vântul şi zăpada, 
prin doborârea şi ruperea arborilor au prejudici-
at arboretele studiate, favorizând în unele situaţii 
specifice înmulţirea şi extinderea atacurilor de 
dăunători, în special a ipidelor (S15, S17 şi S18).

Analiza statistică a lucrărilor de îngrijire exe-
cutate în 9 parcele (8 rărituri şi o lucrare de 
curăţiri), nu a relevat influenţa directă asupra de-
folierii (F=0.227, p=0.679), sau asupra amplitudi-
nii ei (F=0.845, p=0.367), pricipalul motiv fiind in-
tensitatea slabă a intervenţiilor efectuate.

În schimb, influenţa desimii arboretelor cerce-
tate a fost percepută statistic (F=6.888, p=0.025) 
în raport cu defolierea, dar nu şi cu amplitudinea 
acesteia (F=0.045, p=0.837). Arboretele prea dese 
au condus la creşterea procentului de defoliere 
(S16, S24, S28, S30, S34 şi S40).

Analiza statistică privind influenţa concomi-
tentă a desimii şi speciei asupra defolierii a rele-
vat o relaţie puternică între cele două variabile şi 
procentul de defoliere (R=0.765), relaţie ce scade 
în intensitate în cazul corelaţiei parţiale între spe-
cie şi defoliere (p=0.081).

Clasa de producţie a arboretelor cercetate, nu 
influenţează procentul defolierii şi nici amplitu-
dinea ei.

Starea de sănătate a arboretelor se corelează cu 
caracteristicilor calitative ale arboretelor de pin 
negru şi pin silvestru.

Procentul de defoliere este influenţat de 
creşterea arboretelor, de mărimea diametrelor, 
înălţimilor şi respectiv de coeficienţii de zvelteţe 
(F=59.406, p<0.001), caracteristici arboretelor 
analizate.
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vântul.
Intensificarea mişcării maselor de aer, mai ales 

la altitudini mai mari ale Subcarpaţilor Buzăului, 
a dus la creşterea evapotranspiraţiei, care, corela-
tă cu creşterea temperaturilor medii anuale, scă-
derea precipitaţiilor şi cu amplitudinile mari (555 
mm) ale acestora din ultima perioadă, a impri-
mat un caracter arid arealului analizat, reflectat 
în starea de sănătate a arboretelor. După vârsta 
de 40 de ani se constată o diminuare continuă a 
creşterilor radiale anuale (Dinulică et al., 2015).

Factorii ecologici de natură edafică
Relieful, prin configuraţia terenului, altitudine, 

expoziţie, pantă, şi-a pus amprenta asupra facto-
rilor climatici creând topoclimate cu influenţă di-
rectă asupra vegetaţiei (Târziu şi Spârchez, 2013). 
De asemenea, influenţa reliefului este definitorie  
asupra regimului eolian. Prezenţa formelor pozi-
tive de relief modifică direcţia şi viteza vântului, 
Subcarpaţii dând naştere unor efecte pronunţate 
de „foehn”. Acest fenomen, dublat de substratul 
litologic cu rezistenţă geomorfologică medie şi 
scăzută, a dus la degradarea stării de sănătate a 
arboretelor de pin prin rupturi, aplecări şi dobo-
râturi. Ruperea şi doborârea arborilor are loc şi 
din cauza greutăţii zăpezilor de primăvară, atunci 
când aceastea prezintă o aderenţă sporită la ra-
muri şi frunze.

Materialul parental este alcătuit din roci cu 
rezistenţă geomorfologică redusă (marne, argile, 
gresii), care au condiţionat formarea unor soluri 

îl reprezintă regimul de umiditate determinat de 
conţinutul de apă sub cele trei forme: gazoasă, 
lichidă şi solidă, pădurea fiind un consumator, 
dar şi un rezervor de apă. Pinul silvestru prezin-
tă toleranţe ridicate şi la regimul de umiditate. 
Distribuţia anuală a precipitaţiilor din arealul 
analizat a urmat un curs ascendent în sezonul 
de vegetaţie, cu un maxim de 100 mm în luna iu-
nie, după care trendul a fost descendent, atingând 
un minim de 30 mm în luna februarie (Bîrsan 
şi Dumitrescu, 2014). În perioada sezonului de 
vegetaţie precipitaţiile atmosferice au fost de 420 
- 460 mm, cu influenţe pozitive asupra dezvoltării 
pinetelor studiate.

Media anuală a precipitaţiilor înregistrată la 
staţia meteorologică Pătîrlagele a fost de 680 mm, 
valorile anuale variind între 406 mm în anul 2000 
şi 961 mm in anul 2005 (figura 6).

Fără a minimaliza rolul apei ca verigă de le-
gătură dintre arbori şi sol (permite schimbul de 
elemente nutritive), forma solidă reprezentată de 
zăpadă a influenţat în mare măsură starea de să-
nătate a arboretelor de pin instalate pe terenuri 
degradate, fiind cunoscută sensibilitatea pine-
telor la acest factor. Separat de efectele poziti-
ve, reprezentate de mărirea rezervei de apă din 
sol, protecţia solului şi a seminţişului împotri-
va îngheţurilor, întârzierea pornirii în vegetaţie 
şi deci evitarea acţiunii gerurilor târzii asupra 
puieţilor, zăpada aderentă a produs prejudicii im-
portante arboretelor de pin prin rupturi şi dobo-
râturi, mai ales când aceasta a fost asociată cu 
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cu reacţie slab acidă spre neutră  în orizonturile 
Ao şi Bv, respectiv slab alcalină în orizontul C al 
solurilor formate pe marne. Datorită înclinării ac-
centuate a versanţilor (între 200 şi 350), solurile 
au volum edafic mic şi mijlociu care, corelat cu 
precipitaţiile anuale reduse şi temperaturile ridi-
cate din timpul sezonului de vegetaţie, asigură ar-
borilor aprovizionarea cu apă la nivel oligohidric. 
Astfel, odată cu creşterea arboretelor se măreşte 
evapotranspiraţia, aşa încât apa devine un factor 
limitativ în creşterea şi dezvoltarea arborilor de 
pin studiate.

Litiera influenţează gradul de refacere al ori-
zonturilor de sol, analiza statistică identificând 
orizontul organic ca factor de influenţă şi asupra 
defolierii (F=6.078, p=0.033).

Conţinutul de azot din orizontul A, factor eco-
logic de natură edafică, are o influenţă directă 
asupra amplitudinii defolierii (0.620 - coeficientul 
de corelaţie parţială, p=0.042). Creşterea cantităţii 
de azot din orizontul A, duce la amplitudini mai 
mari ale defolierii.

Referitor la conţinutul în humus, N, P, K, gro-
simea fiziologică, volumul edafic, nu a fost perce-
pută statistic o influenţă directă a acestor variabi-
le asupra defolierii arboretelor cercetate.

5. Concluzii

Analiza amplorii defolierii a relevat faptul că 
arboretele de pin instalate pe terenuri degrada-
te în Subcarpaţii Buzăului, prezintă o stare de 

sănătate bună, la ambele specii cercetate. Zăpada 
aderentă asociată cu vântul, a produs prejudicii 
importante arboretelor de pin cercetate, materi-
alizate prin rupturi la pinul silvestru şi aplecări 
la pinul negru. Natura şi cuantumul vătămărilor 
au evidenţiat că pinul negru prezintă o elastici-
tate pronunţată la acţiunea factorilor vătămători 
abiotici (vânt şi zăpadă), spre deosebire de pinul 
silvestru care este afectat de rupturi şi uscări ale 
vârfului.

Faptul că răşinoasele se prezintă ca monocul-
turi cu structură unietajată, a contribuit la mă-
rirea gradului de vulnerabilitate faţă de acţiunea 
vântului şi a zăpezii. Ameliorarea şi menţinerea 
stării de sănătate a arboretelor de pin instalate 
pe terenuri degradate se realizează prin efectu-
area la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere 
a arborelor care au şi rolul de a creşte stabilitatea 
şi a spori rezistenţa arboretului la impactele cli-
matice reprezentate de vântul şi zăpada aderentă. 
Desimea arboretelor  a intervenit asupra procen-
tului de defoliere, respectiv arboretele nerărite 
au prezentat defolieri mai mari. Defolierea este 
influenţată de caracteristicile calitative ale arbo-
retelor de pin, clasa de calitate, respectiv poziţia 
sociologică a arborilor, dar şi coeficientul de 
zvelteţe. 

Starea fitosanitară poartă amprenta tendinţei 
de aridizare a teritoriului cercetat. Gradul de refa-
cere al orizontului organic de sol influenţează de-
folierea, iar conţinutul de azot total din orizontul 
A intervine asupra amplitudinii ei.

Fig. 7. Variaţia conţinutului de azot total în sol



Revista pădurilor • Anul 131 • Mai - Aug. 2016 • Nr. 3 - 4 17

Bibliografie 

B a d e a, O., 2008: Manual privind metodologia de su-
praveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestie-
re aflate sub acțiunea poluării atmosferice și modificărilor 
climatice, Editura Tehnică Silvică, Bucureşti, 98 p.

B a d e a, L., B ă c ă u a n u, V., P o s e a, G., 1983: 
Relieful României. In: Badea, L., Gâştescu, P., Velcea, V. 
(eds.): Geografia României. I: Geografia fizică. Editura 
Academiei Române, Bucureşti, p.64-194.

B î r s a n M. V., D u m i t r e s c u A., 2014: ROCADA: 
Romanian daily gridded climatic dataset (1961-2013) V1.0. 
Administraţia Naţională de Meteorologie, Bucureşti.

B o g d a n, O., Ț î ş t e a, D., 1983: Clima României, 
In: Badea, L., Gâştescu, P., Velcea, V. (eds.): Geografia 
României I: Geografia fizică. Editura Academiei Române, 
Bucureşti, p.195-292.

C e n u ş ă şi N i c h i f o r e l, 2011: Silvobiologie – Note 
curs, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, 159 p.

C e u c a, G., C o n s t a n t i n e s c u, N., D r o c a n, R., 
G e o r g e s c u, C. C., N i ţ u, G., T o m e s c u, A., 1957
: Studiu privind condiţiile de vegetaţie ale arboretelor de 
pin cu fenomene de uscare. Anale ICAS, Bucureşti, (18), 
p. 204-249.

C h i r i  ţ  ă, C. D., V l a d, I., P ă u n e s c u, C., 
P ă t r ă ş c o i u, N., R o ş u, C., I a n c u, I., 1977: Funda-
mentări staționale în silvicultură. Editura Academiei 
Romane, Bucureşti, 518 p.

C i o r t u z, I., P ă c u r a r, V., 2004: Ameliorații silvice. 
Editura Lux Libris, Braşov, 180 p.

C o n s t a n d a c h e, C., 2003: Ameliorarea și refacerea 
pinetelor necorespunzătoare sub raport productiv și pro-
tectiv instalate pe terenurile degradate din bazinul hidro-
grafic al râului Putna. Teză de doctorat, Universitatea 
Transilvania, Braşov, 298 p.

C o n s t a n d a c h e, C., 2008: Cercetări privind regene-
rarea sub masiv și introducerea la adăpostul masivului a 
unor specii autohtone valoroase, în arborete apropiate de 
exploatabilitate, de pe terenuri degradate. Anale ICAS, 
Bucureşti, 47(1), p.63-81.

C o n s t a n d a c h e, C., U n t a r u, E., I v a n, V., 
2001: Cercetări privind refacerea-ameliorarea arboretelor 
necorespunzătoare de pe terenuri degradate din Vrancea. 
Anale ICAS, Bucureşti, (1), p.168-173.

C o s t a n d a c h e, C., V l a d, R., P o p o v i c i, L., 
C r i v ă ţ, M., 2015: Starea culturilor forestiere cu specii 
de rășinoase (pini) de pe terenuri degradate din zona de 
silvostepă, Revista pădurilor, nr.3-4, Bucureşti, p.3-12.

D i n u l i c ă, F., S i l v e s t r u - G r i g o r e, C. V., 
S p â r c h e z, G., 2015: 80 de ani de reconstrucţie ecologică 
în Subcarpaţii Buzăului, Revista pădurilor nr.3-4, 
Bucureşti, p.19-36.

F A O, 1998: World Reference Base for Soils Resources. 
World Soil Res, Rep.no.84, Roma, 88 p.

F l  o r e a, N., B ă l  ă c e a n u, V., R ă u ţ  ă, C., 
C a n a r a c h e, A., 1987: Metodologia elaborării studii-
lor pedologice. Institutul pentru Cercetări de Pedologie și 
Agrochimie, Bucureşti, Rep.no.191

F l o r e a, N., M u n t e a n u, I., 2003: Sistemul român 
de taxonomie a solurilor. Editura Estfalia, Bucureşti,  
182 p.

G i u r g i u, V., 2004: Modele matematice și auxologi-
ce și tabele de producție pentru arborete, Editura Ceres, 
Bucureşti, 607p.

N e a g u, S., B a d e a, O., 2008: Evaluarea și suprave-
gherea stării de sănătate a arborilor în cadrul suprafețelor 
de cercetare de lungă durată. Manual privind metodolo-
gia de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor 
forestiere aflate sub acțiunea poluării atmosferice și mo-
dificărilor climatice. Badea, O., Editura Tehnică Silvică, 
Bucureşti, p. 35-39.

N e g u l e s c u, E., ş.a. 1973: Silvicultura, vol. 2, Editura 
Ceres, Bucureşti.

N i c o l e s c u, V. N., 2009: Silvicultură I. Biologia 
pădurii. Editura Aldus, Braşov, 193 p.

S i l a g h i, D., 2013: Cercetări privind starea ecosis-
temelor forestiere din Parcul Naţional Retezat aflate sub 
acţiunea poluării atmosferice şi a unor factori de stres, 
Teză de doctorat, Universitatea Transilvania, Braşov,  
112 p.

S i l  v e s t r u - G r i  g o r e, C. V., E n e s c u, R., 
S p â r c h e z, G., 2015: Specificul ecologic al staȚiunilor 
plantate cu pin de pe terenuri degradate din Subcarpaţii 
Buzăului, Revista pădurilor nr.3-4, Bucureşti, p.98-107.

S p â r c h e z, G., 2008: Cartarea și bonitarea terenuri-
lor agricole și silvice, Editura Universităţii Transilvania, 
Braşov, 193p.

Ș o f l e t e a, N., C u r t u, L., 2001: Dendrologie, 
Editura pentru viaţă, Braşov.

T â r z i u, D., S p â r c h e z, G., 1987: Pedologie. 
Îndrumar pentru lucrări practice. Universitatea 
Transilvania, Braşov, 130 p.

T â r z i u, D., S p â r c h e z, G., 2013: Soluri şi staţiuni 
forestiere, Editura Universităţii Transilvania, Braşov,  
257 p.

ing. Ciprian Valentin Silvestru-Grigore
D.S.Buzău, O.S.Pîrscov

e-mail: ciprian_silvestru@yahoo.com
prof. dr. ing. Gheorghe Spârchez

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
e-mail: sparchez@unitbv.ro

şef lucr. dr. ing. Florin Dinulică



Revista pădurilor • Anul 131 • Mai - Aug. 2016 • Nr. 3 - 418

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
e-mail: dinulica@unitbv.ro

The health condition of pine stands installed on degraded lands in Buzau SubCarpathians
Abstract

The ability of pine stands installed on degraded land to perform their ecoprotective functions is influenced by 
their structure and their health condition, as well as by the components of the resort forest: rock , relief, climate, 
soil.

In the present paper we analyze the state of health of trees reflected by the degree of defoliation and the nature 
of the damage caused by abiotic factors (wind, snow).

Out of 1964 trees analyzed, 92.7 % fall into 0 and 1 degree of defoliation, representing healthy or weekly affected 
trees, while 11 % of all trees have various mechanical damages caused by wind and snow.

Keywords: degraded land, health condition, structure, forest sites.




