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şi Șofletea, 2013).
Scopul acestui studiu a fost de a evalua gradul 

de stabilitate în cadrul unor arborete ce vegetează 
pe staţiuni extreme din bazinul râului Bistriţa, de 
pe raza Ocolului silvic Crucea. Obiectivele pre-
zentului articol de cercetare fac referire la: (a) 
evaluarea coeficientul de zvelteţe mediu pe ar-
boret, pe specii, (b) evaluarea lungimii relative a 
coroanei, (c) determinarea înălţimii centrului de 
greutate al coroanei, (d) încadrarea numărului de 
arbori (%) pe domenii de vulnerabilitate, pentru 
specia principală de bază analizată (molidul).

2. Material și metodă

Stabilitatea arboretelor ce vegetează pe staţiuni 
extreme din bazinul râului Bistriţa a fost anali-
zată în trei suprafeţe experimentale permanente 
amplasate în Ocolul silvic Crucea, localizat pe cli-
na estică a Carpaţilor Orientali. Aceasta este ca-
racterizată de un relief accidentat şi brăzdat de 
numeroase văi. Forma de relief frecvent întâlnită 
este muntele. Unitatea geomorfologică dominan-
tă este versantul, cu o înclinarea medie a terenu-
lui de circa 29 grade. Versanţii direcţi ai Bistriţei 
au pante foarte repezi. Expoziţia generală deter-
minată de cursul râului Bistriţa este nord-estică 
şi sud-vestică, dar datorită reţelei hidrografice se-
cundare foarte bogată şi fragmentării terenului se 
întâlneşte întreaga gamă de expoziţii. Altitudinal, 
se înregistrează o amplitudine foarte mare, de la 
650 m până la 1790 m. 

Suprafeţele experimentale în care s-au efectuat 
cercetări fac parte din unitatea amenajistică 90D, 
Unitatea de producţie VII Pârâul Leşului (S1), uni-
tatea amenajistică 7A, Unitatea de producţie VI 
Chiril (S2), respectiv unitatea amenajistică 69A, 
Unitatea de producţie V Pietrosul (S3). 

Suprafeţele experimentale amplasate au fost 
de formă pătrată, având o arie de 10000 m2 
(100m/100m) în interiorul căreia au fost delimi-
tate suprafeţe elementare de 100 m2 (10m×10m). 
S-a procedat la inventarierea tuturor arborilor cu 
diametrul mai mare de 8 cm (diametrul de bază). 

1. Introducere 

Susceptibilitatea pădurilor la riscuri naturale, 
cum ar fi doborâturile produse de vânt şi zăpa-
dă, are ca rezultat recoltarea prematură a unei 
cantităţi substanţiale de lemn. Este evidentă 
predispoziţia molidului la perturbări, care este în 
principal o consecinţă a sistemului de înrădăci-
nare şi a caracteristicilor staţionale (Knoke et al., 
2008). Cercetările ştiinţifice efectuate în ultimul 
timp în ecosisteme forestiere, în care molidul este 
prezent într-o proporţie semnificativă, au con-
cluzionat faptul că una din problemele de mare 
importanţă ale managementului face referire la 
stabilitate, respectiv la modul cum rezistă acestea 
la acţiunea factorilor abiotici perturbatori (zăpa-
dă, vânt) (Slodicak şi Novak, 2006). 

În evoluţia ecosistemelor forestiere de-a lun-
gul stadiilor de dezvoltare, fiecare arbore reacţi-
onează în mod specific la acţiunea nefavorabilă 
a vântului (Ichim, 1988; Popa, 1999). Dintre ele-
mentele care influenţează semnificativ stabilita-
tea unui arboret fac parte (Ichim, 1990): compozi-
ţia, asortimentul de specii componente, stadiul de 
dezvoltare, desimea, structura, starea fitosanitară, 
prezenţa rănilor produse de factori biotici etc. Ca 
urmare pădurile cu o structură complexă sunt ca-
racterizate de o stabilitate ridicată, în timp ce mo-
noculturile de molid au un grad ridicat de instabi-
litate foarte semnificativ (Cenuşă şi Barbu, 1987).

Stabilitatea arboretelor este influenţată de 
foarte mulţi factori de natură meteorologică, sta-
ţională şi de structură (Ichim, 1993). 

Unele studii evidenţiază efectul operaţiunilor 
culturale asupra molidului, în raport cu principa-
lii factori de risc (zăpadă şi de vânt), ce ar trebui 
să fie luaţi în considerare la gestionarea arborete-
lor (Slodicak şi Novak, 2006). Un studiu efectuat 
şi asupra altor elemente ce influenţează stabilita-
tea a arătat, că anumite populaţii de molid, adap-
tate la condiţiile de mediu montane, prezintă o 
accentuare evidentă a tulpinii şi a coroanei, trăsă-
turi care generează vulnerabilitate faţă de efectele 
perturbatoare ale vântului şi a zăpezii (Budeanu 

Stabilitatea arboretelor ce vegetează 
pe staţiuni extreme din bazinul râu-
lui Bistriţa

Gheorghe Bîrsan



Revista pădurilor • Anul 131 • Mai - Aug. 2016 • Nr. 3 - 428

vulnerabilitate (stabilităţii) unui arbore, respectiv 
arboret.

Suprafața experimentală S1. Analiza coefici-
entului de zvelteţe mediu pentru speciile com-
ponente ale suprafeţei experimentale cercetate 
indică faptul că este vorba despre o vulnerabili-
tate scăzută a speciilor brad, mesteacăn, paltin de 
munte, plop şi tei şi o încadrare a speciilor anin, 
fag, frasin, şi molid în domeniul vulnerabil la 
acţiunea vântului şi zăpezii (fig. 1).

În carnetul de inventariere au fot înregistraţi ur-
mătorii parametri: numărul arborelui, specia, di-
ametrul la 1,30 m, înălţimea totală,  înălţimea ela-
gată şi două diametre ale coroanelor, măsurate pe 
două direcţii perpendiculare. 

Folosind datele culese din teren (diametrele la 
1,30 m - d, înălţimile corespunzătoare - h, înălţimea 
punctului de inserţie al coroanei pe fusul arborelui 
- hc) şi prelucrările primare de la birou (distribuţia 
arborilor pe categorii de diametre - n, numărul to-
tal de arbori - N, lungimea coroanei - lc, poziţia cen-
trului de greutate al coroanei - lGc) au fost stabilite 
pentru suprafeţele experimentale cercetate urmă-
torii parametrii de stabilitate (Cenuşă şi Barbu, 
1987): coeficientul de zvelteţe mediu pe arboret 

(
N

n
d
h∑ )100( ),

lungimea relativă a coroanelor (l% =  100) şi 
înălţimea centrului de greutate al coroanei (hGc = 
hc + lGc) (Cenuşă, Barbu, 1987).

S-a procedat de asemenea la încadrarea numă-
rului de arbori (%) pe domenii de vulnerabilita-
te, pentru specia principală de bază considerată 
(molidul). 

Prelucrarea datelor de teren s-a realizat folosind 
pachetul de programe oferit de Microsoft Excel.

3. Rezultate 

3.1 Coeficientul de zveltețe
Influenţa raportului (h/d) asupra frecvenţei 

arborilor vătămaţi de zăpadă şi vânt, cât şi asu-
pra categoriei de vătămări, din arboretele în care 
molidul este specia principală de bază s-a dove-
dit a fi foarte semnificativă. Ca urmare, coefici-
entul de zvelteţe este un indicator al gradului de 
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Fig. 1 Valoarea coeficientului de zvelteţe mediu pentru 
speciile componente ale arboretelor cercetate în relaţie cu 

domeniile de vulnerabilitate
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Fig. 2 Relaţia dintre diametru şi coeficientul de zvelteţe 
raportat la domeniile de vulnerabilitate 
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numărului de arbori (%) pe domenii de vulnera-
bilitate. Domeniul vulnerabil este cel mai bine re-
prezentat în cadrul suprafeţei S1 (46%), urmat de 

Analiza relaţiei dintre diametrul mediu şi co-
eficientul de zvelteţe, în relaţie cu domeniile de 
vulnerabilitate, pentru specia principală de bază 
– molidul, arată că pe măsură ce creşte diametrul, 
coeficientul de zvelteţe scade conform cu regresia 
de tipul y = ae-bx, în care y reprezintă coeficientul 
de zvelteţe, iar x diametrul (fig. 2). 

Relaţia dintre diametrul mediu şi coeficien-
tul de zvelteţe, în relaţie cu domeniile de vul-
nerabilitate, pentru specia principală de bază 
(molidul) a permis cuantificarea repartiţiei 

Tabelul 1
Repartizarea numărului de arbori (%) pe domenii de vulnerabilitate în suprafeţele de cercetate pentru specia 

principală de bază (molid)

Suprafeţe experimentale
Număr de arbori (%) pe domenii de vulnerabilitate … 

Vulnerabilitate redusă 
(h/d < 80)

Vulnerabil
(h/d = 80-100)

Foarte vulnerabil 
(h/d > 100)

S1 41 46 13
S2 28 54 18
S3 53 38 9
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Fig. 3 Valoarea coeficientului de zvelteţe mediu pentru 
speciile componente ale arboretelor cercetate în relaţie cu 
domeniile de vulnerabilitate (suprafaţa experimentală S2)

0

20

40

60

80

100

120

Br Fa Me Mo Pam Pl Te

h/
d*

10
0

Specia

domeniul foarte vulnerabil

domeniul vulnerabil

domeniul cu vulnerabilitate redusă

Fig. 4 Valoarea coeficientului de zvelteţe mediu pentru 
speciile componente ale arboretelor cercetate în relaţie cu 
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Fig. 5 Relaţia dintre diametrul de bază al arborilor şi 
diametrul coroanei (A – S1; B – S2; C – S3)
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domeniul cu vulnerabilitate redusă (41%) şi do-
meniul foarte vulnerabil (13%) (tabelul 1). 

Suprafața experimentală S2. Speciile compo-
nente ale suprafeţei experimentale analizate sunt 
încadrate în domeniul cu vulnerabilitate scăzută 
(Fa, Pi), în domeniul vulnerabil (Mo, Pl) şi în do-
meniul foarte vulnerabil (Me, Sc) la acţiunea vân-
tului şi zăpezii (fig. 3).

Relaţia dintre diametru şi coeficientul de 
zvelteţe raportat la domeniile de vulnerabilita-
te (fig. 2), a permis să se tragă concluzia că  în 
suprafaţa experimentală S2, domeniul vulnerabil 
este cel mai bine reprezentat (54%), urmat de do-
meniul cu vulnerabilitate redusă (28%) şi dome-
niul foarte vulnerabil (18%) (tabelul 1). 

Suprafața experimentală S3. În domeniul cu 
vulnerabilitate scăzută sunt încadrate speciile Br, 
Fa, Mo, Te, în domeniul vulnerabil Pam, iar în do-
meniul foarte vulnerabil Me (fig. 4). Din relaţia 
diametrului cu coeficientul de zvelteţe, raportat 
la domeniile de vulnerabilitate (fig. 2), s-a consta-
tat faptul că în suprafaţa experimentală S3, dome-
niul cu vulnerabilitate scăzută este cel mai bine 
reprezentat (53%), urmat de domeniul cu vulne-
rabilitate (38%) şi domeniul foarte vulnerabil (9%) 
(tabelul 1). 

3.2 Lungimea relativă a coroanelor
Stabilitatea arborilor este condiţionată, în 

mare măsură şi de caracteristicile coroanei. În 
cazul vegetaţiei forestiere presiunea vântului şi 
a zăpezii acţionează asupra coroanei arborilor 
care transmit trunchiului şi rădăcinilor 
sarcinile corespunzătoare. De aceea un rol 
de primă importanţă îl are mărimea, forma şi 
penetrabilitatea coroanelor.

În suprafeţele experimentale cercetate s-a 
constatat faptul că diametrul coroanei creşte pe 
măsura creşterii diametrului arborilor, conform 
cu regresia exponenţială de tipul y = aebx, în care 
y reprezintă diametrul coroanei, iar x diametrul 
arborilor (fig. 5). Pentru suprafeţele experimentale 
analizate valorile corespunzătoare diametrului 
coroanei sunt următoarele: S1: 2,5 m (d = 8 cm), 
13,5 m (d = 88 cm), S2: 1,8 m (d = 8 cm), 4,5 m (d 
= 48 cm); respectiv S3: 2,4 m (d = 12 cm), 8,5 m (d 
= 26 cm).

Lungimea relativă a coroanei este diferită 
pentru fiecare variantă studiată (fig. 6). În 
suprafeţele experimentale situate pe staţiuni 
extreme, lungimea relativă a coroanei scade pe 
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Fig. 6 Corelaţia dintre diametru şi lungimea relativă a 
coroanei (%) (A – S1; B – S2)
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că domeniile vulnerabil (in special) şi foarte 
vulnerabil, sunt semnificativ reprezentate în 
suprafeţele experimentale cercetate (domeniul 
vulnerabil are valori cuprinse între 38% şi 
54%). Acest lucru indică faptul ca arboretele ce 
vegetează pe staţiuni extreme din bazinul râului 
Bistriţa sunt potenţial expuse doborâturilor 
produse de vânt.

Stabilitatea arborilor este condiţionată, în mare 
măsură şi de caracteristicile coroanei. De aceea 
un rol de primă importanţă îl are mărimea, forma 
şi penetrabilitatea coroanelor. Pentru suprafeţele 
experimentale analizate, valorile corespunzătoare 
diametrului coroanei sunt următoarele: S1: 2,5 m 
(d = 8 cm), 13,5 m (d = 88 cm), S2: 1,8 m (d = 8 cm), 
4,5 m (d = 48 cm); respectiv S3: 2,4 m (d = 12 cm), 
8,5 m (d = 26 cm). Lungimea relativă a coroanei 
(%) este diferită pentru fiecare variantă studiată: 
S1: 59,6% (d = 8 cm), 34,7% (d = 48 cm), respectiv 
S2: 58,7% (d = 8 cm), 39,7% (d = 48 cm).

Factorii abiotici perturbatori (zăpada şi vântul) 
acţionează asupra arborelui cu o forţă care se 
aplică în centrul de greutate al coroanei. Cu cât 
coroanele arborilor sunt mai bine dezvoltate din 
punct de vedere al diametrului şi al lungimii, 
cu atât şi stabilitatea arborelui este mai mare. 
In suprafeţele experimentale de pe staţiuni 
extreme cercetate, centrul de greutate al coroanei 
creşte pe măsură ce diametrul arborilor creşte, 
conform cu regresia logaritmică de tipul y =  
a∙lnx+b, în care y reprezintă înălţimea centrului 
de greutate al coroanei, iar x diametrul. Valorile 
corespunzătoare sunt specifice fiecărui arboret 
cercetat, S1: 2,3 m (d = 8 cm), 28,0 m (d = 64 cm), 
respectiv S2: 2,2 m (d = 8 cm), 26,1 (d = 52 cm). 

măsura creşterii diametrului arborilor, conform 
cu regresia logaritmică de tipul y = a∙lnx+b, în care 
y reprezintă diametrul coroanei, iar x lungimea 
relativă a coroanei. Valorile corespunzătoare 
lungimii relative a coroanei sunt următoarele: S1: 
59,6% (d = 8 cm), 34,7% (d = 48 cm), respectiv S2: 
58,7% (d = 8 cm), 39,7% (d = 48 cm). Se constată 
faptul că în arboretele ce vegetează pe staţiuni 
extreme, lungimea relativă coroanelor pentru 
este foarte apropiată ca valoare pentru diametrele 
extreme considerate pentru specia molid.

3.3 Centrul de greutate al coroanei
Factorii abiotici perturbatori (zăpada şi 

vântul) acţionează asupra arborelui cu o forţă 
care se aplică în centrul de greutate al coroanei. 
Localizarea acestuia depinde de lungimea relativă 
a coroanei (%). Cu cât coroanele arborilor sunt 
mai bine dezvoltate din punct de vedere al 
diametrului şi al lungimii, cu atât şi stabilitatea 
arborelui este mai mare. 

În suprafeţele experimentale de pe staţiuni 
extreme cercetate, centrul de greutate al coroanei 
creşte pe măsură ce diametrul arborilor creşte, 
conform cu regresia logaritmică de tipul y =  
a∙lnx+b, în care y reprezintă înălţimea centrului 
de greutate al coroanei, iar x diametrul (fig. 7). 

Valorile corespunzătoare înălţimii centrului 
de greutate al coroanei sunt specifice fiecărui 
arboret cercetat, S1: 2,3 m (d = 8 cm), 28,0 m (d 
= 64 cm), respectiv S2: 2,2 m (d = 8 cm), 26,1 (d = 
52 cm), comparativ cu înălţimea arborilor (fig. 8).

4. Concluzii 

Analiza stabilităţii arboretelor, din punct de 
vedere al coeficientului de zvelteţe, indică faptul 
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The stability of the stands that grow on extreme sites from Bistriţa River Basin
Abstract

TThe stability of the stands that grow on extreme sites from Bistriţa River Basin was analysed in three perma-
nent experimental areas located in Crucea Forestry District. The objectives of this research article refer to: (a) the 
evaluation of mean slenderness ratio by stand, by species, (b) the evaluation of the relative length of the crown, (c) 
the height of the center of gravity of the crown, (d) the framing of trees number (%) on areas of vulnerability, for 
the considered main basic species (Norway spruce). In the researched stands, the analyzed stability parameters are 
largely influenced by the growth of these stands on the extreme sites. Thus, the values corresponding to the crown 
diameter are between 1.8 m and 13.5 m and the relative length of the crown has values between 55% and 60% for 
the considered minimum diameter and from 35% to 40% for the analyzed maximum diameter. The analysis of the 
stability of the stands, in terms of slenderness ratio, indicates that the vulnerable (mainly) and very vulnerable ar-
eas are significantly represented in the researched experimental areas (the vulnerable area has values between 38 % 
and 54 %). This indicates that stands which grow on extreme sites from Bistriţa River Basin are potentially exposed 
to windfall.

Keywords: stability, extreme site, mean slenderness, abiotic factors.




