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Figura 3. Pompa de alimentare cu combustibil, generatorul electric și vasul gradat (Foto B. Husău și M. 
Cheța). 

 

Figura 4. Echipa de la O.S. Mara, D.S. Maramureş (Foto G. Moldovan). 

 De asemenea, mulțumim pe această cale colegilor din cadrul RNP Romsilva pentru ajutorul 
oferit în cadrul proiectului, precum şi colegilor din cadrul Direcțiilor Silvice Maramureş şi Tulcea, 
pentru implicarea cu profesionalism şi rigoare precum şi pentru ajutorul pe care ni l-au oferit în 
prima etapă de teren. Cercetările din cadrul acestui proiect sunt efectuate în conformitate cu 
prevederile contractului Nr.4522/14.05.2020, încheiat între Regia Națională a Pădurilor - RNP 
Romsilva și Universitatea Transilvania din Brașov. Echipa de proiect dorește să mulțumească 
Regiei Naţionale a Pădurilor - RNP Romsilva pentru susținerea financiară a cercetărilor din cadrul 
proiectului. 
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Cât grăieşte o fotografie? 
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• Plantarea molidului în afara 
arealului său, şi mai ales acolo 
unde este arealul fagului, nu este 
fezabilă. 
• Istoricul arboretului din 
fotografie indică un efort mare de 
plantare a molidului. 
• După 50 de ani fagul a eliminat 
aproape complet molidul din 
compoziție.  
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Arboretul din fotografia prezentată mai sus este un făget montan cu 
floră de mull, de productivitate superioară, cu vârsta de 50 de ani, care 
are în compoziție, alături de fag, molidul. Istoricul său este legat de 
tăierile de regenerare după care s-au efectuat plantații cu puieți de 
molid cu o desime de 5000 de puieți/ha, pe 70% din suprafață. Deși s-
au executat lucrări de degajare şi curăţire, încercându-se menținerea în 
compoziție a exemplarelor de molid, nu s-a reușit acest lucru, decât în 
foarte mică măsură. Din punct de vedere ecologic, nu este de dorit 
constituirea unei asociații vegetale formată din molid plantat şi fag 
regenerat natural, un molideto-făget, asociație mai rar întâlnită în 
natură. Ca o rezolvare, se propune cultura în biogrupe. Dar şi aceasta 
nu duce decât la o amânare a problemei legate de vârstele tehnice de 
exploatare, care sunt diferite pentru fag şi molid, unde primul este în 
arealul său ecologic şi ultimul este în afara acestuia, aspecte cate pot să 
producă probleme însemnate legate de calitatea lemnului. În 
consecință, se impune crearea de arborete pure de fag, bineînțeles acolo 
unde tipul natural de pădure este făget, chiar executând plantații cu 
puieți de fag. Fagul este specia forestieră din România cu cea mai mare 
capacitate de regenerare naturală. Se impune mai multă grijă la 
evaluarea regenerărilor naturale, mai ales a celor de fag. Situația 
descrisă mai sus nu este un caz singular, ea se întâlnește în multe 
locuri din țară. 
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Cât grăiește o fotografie ? 
Arboretul din fotografia prezentată în pagina de titlu este un făget montan cu floră de mull, 

de productivitate superioară, cu vârsta de 50 de ani, constituit din punct de vedere amenajistic, în 
subparcela 144A, Unitatea de Producţie V, Regia Publică Locală Săcele, județul Braşov. Compoziția 
este 8FA1MO1CA,PAM. 

  Istoria sa începe cu anul 1975, când s-a executat prima tăiere de regenerare în cadrul 
tratamentului tăierilor succesive, şi anume, tăierea de însămânțare. Peste 5 ani s-a executat a doua 
tăiere de regenerare, de data aceasta definitivă. În anul următor s-au executat plantații cu puieți de 
molid cu o desime de 5000 de puieți/ha, pe 70% din suprafață. Deși s-au executat lucrări de 
degajare şi curăţire, încercându-se menținerea în compoziție a exemplarelor de molid, nu s-a reușit 
acest lucru, decât în foarte mică măsură. Având o capacitate de creștere rapidă şi fiind în arealul 
său, regenerarea naturală de fag a eliminat din compoziție molidul. În prezent, exemplarele de 
molid reprezintă 10%, din total şi acestea sunt, în majoritate, dominate de exemplarele de fag. 
Neajunsurile acestei situații sunt atât de ordin economic, cât şi ecologic. În primul rând s-au 
consumat fonduri bănești pentru creșterea unor puieți de molid în pepinieră, pentru a-i planta 
apoi intim cu puieții de fag, acolo unde era o regenerare abundentă de fag. Din punct de vedere 
ecologic, nu este de dorit constituirea unei asociații vegetale formată din molid plantat şi fag 
regenerat natural, un molideto-făget, asociație mai rar întâlnită în natură. Crearea acestui amestec 
de molid cu fag, atrage după sine greutăți în gospodărirea arboretului respectiv, şi se datorează, în 
principal, diferenței dintre vârstele exploatabilității specifice celor două specii. Astfel, molidul 
plantat în afara arealului de vegetație, poate fi condus până la circa 80 de ani, întrucât la această 
vârstă putregaiul roșu începe să-şi facă simțită prezenţa. Molidul regenerat natural în arealul său 
are exploatabilitatea tehnică la 120 de ani. Pentru a putea conduce astfel de arborete, fie se 
exploatează fagul la o vârstă de circa 80 de ani, odată cu molidul, fie se exploatează molidul la 
vârsta de 120 de ani, când se exploatează şi fagul. Astfel, dacă se exploatează fagul la vârsta 
exploatabilității molidului se produc sacrificii de exploatabilitate în minus la fag. Dacă se 
exploatează molidul la vârsta exploatabilității fagului se produc sacrificii de exploatabilitate în 
plus la molid. Ca o rezolvare, se propune cultura în biogrupe. Dar şi aceasta nu duce decât la o 
amânare a problemei nerezolvate şi prezentate în rândurile de mai sus. În consecință, se impune 
crearea de arborete pure de fag, bineînțeles acolo unde tipul natural de pădure este făget, chiar 
executând plantații cu puieți de fag. Fagul este specia forestieră din România cu cea mai mare 
capacitate de regenerare naturală. Se impune mai multă grijă la evaluarea regenerărilor naturale, 
mai ales a celor de fag. Situația descrisă mai sus nu este un caz singular, ea se întâlnește în multe 
locuri din țară. 
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