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PARTICULARITĂŢI PRIVIND MODUL DE STRUCTURARE
ŞI FUNCŢIONARE A UNOR ECOSISTEME FORESTIERE

MONTANE CVASIVIRGINE DIN ZONA BRAŞOV

ION I. FLORESCU, GHEORGHE CHIŢEA, GHEORGHE SPÂRCHEZ, 
DIETER SIMON, IOAN C. PETRIŢAN, 

COSMIN N. FILIPESCU

1. INTRODUCERE

Prin modul său de organizare şi funcţionare, pădurea virgină şi cvasivirgină se află
în continue restructurări, dar are o remarcabilă capacitate de a evolua spre stări de
avansat echilibru dinamic care îi conferă optimă stabilitate şi eficacitate polifuncţio-
nală. S-a dovedit că organizarea structurală a pădurii cvasivirgine este variată în timp la
aceeaşi unitate ecosistemică, dar şi în spaţiul fizico-geografic ocupat de aceasta, ca
urmare a diferenţierii în timp a unei mari diversităţi tipologice a ecosistemelor naturale.
De aceea, pădurea cvasivirgină a constituit şi trebuie să constituie şi în viitor un valoros
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REZUMAT

Cercetările au fost amplasate în 10 blocuri experimentale de durată în ocoalele
silvice Săcele, Braşov, Râşnov şi Zărneşti în ecosisteme montane cvasivirgine din
formaţiile forestiere de molidişuri, molideto-făgete, brădeto-făgete, amestecuri de
răşinoase cu fag şi făgete pure montane. În fiecare bloc experimental s-au prelevat
informaţii privind dimensiunile şi calitatea arborilor componenţi (inclusiv arbori
uscaţi pe picior sau dezrădăcinaţi), caracteristicile celorlate etaje de vegetaţie, pre-
cum şi caracteristicile edafice şi orografice. Prin cercetările întreprinse s-au adus
unele precizări şi contribuţii privind variaţia compoziţiei, a numărului de arbori,
inclusiv a ponderii arborilor uscaţi, a indicilor de zvelteţe şi elagaj, a capacităţii pro-
ductive a ecosistemelor forestiere luate în studiu, iar în final se prezintă dinamica
dezvoltării ecosistemelor forestiere montane cvasivirgine şi oportunitatea conti-
nuării şi extinderii cercetărilor.

Cuvinte cheie: ecosisteme forestiere cvasivirgine



22

Anale I.C.A.S., 45

laborator natural de cercetare, care să conducă: (a) la cunoaşterea cât mai detaliată a
organizării sale structurale în spaţiu şi în timp; (b) la cunoaşterea modului său de
funcţionare diferenţiat de la un tip de ecosistem cvasivirgin la altul şi în diferite faze din
dezvoltarea fiecăruia şi (c) la alegerea şi recomandarea de modele structurale adecvate,
dar diverse, pentru gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere cultivate.

Cercetările vizând modul de structurare şi funcţionare a unor ecosisteme forestiere
cvasivirgine s-au desfăşurat în perioada 2000-2002 în păduri montane cvasivirgine din
Ocoalele Silvice Braşov, Zărneşti, Săcele şi Râşnov şi au urmărit evidenţierea şi carac-
terizarea multistructurală a unor păduri montane din formaţiile forestiere de molidişuri,
molideto-făgete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag şi făgete montane.

2. MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au ales pentru cercetări parcele amenajistice cuprinzând păduri naturale nepar-
curse în ultimele două decenii cu intervenţii silvotehnice (eventual numai extrageri
foarte slabe sub forma unor lucrări de igienă) în masivele montane Ciucaş, Piatra
Craiului, Postăvarul şi Piatra Mare. În parcelele de studiu s-au amplasat şi materializat

blocuri experimentale de durată, în suprafaţă de 2000-2500 m2 fiecare, în porţiuni de
arboret caracteristice pentru pădurea cvasivirgină aflată în faza optimală. În blocurile
experimentale au fost  numerotaţi toţi arborii cu diametrul de minim 6 cm şi s-a însem-
nat, tot cu vopsea albă în ulei punctul de măsurare a diametrului. În fiecare suprafaţă de
probă (SP) materializată (10 SP) s-a procedat la inventarierea integrală a arborilor,
determinându-se, prin procedee consacrate, specia, diametrul terier, înălţimea totală şi
elagată, clasa de calitate şi poziţională, starea de sănătate (sănătos, lânced, uscat), dacă
prezintă defecte de structură sau de formă ş.a. Pentru descrierea seminţişului s-au

amplasat în fiecare bloc experimental câte 10 SP de câte 1 m2 fiecare, amplasate pe cele
două diagonale. S-au prelevat date privind specia, numărul de exemplare, clasa de
înălţime, calitatea, defecte (bifurcat, recepat, ros de vânat, etc.), vigoarea de dezvoltare,
suprafaţa ocupată ş.a. De asemenea, prin observaţii, s-au cules informaţii privind alte
caracteristici ale arboretului (indice de consistenţă, mod de închidere şi etajare, tendinţe
succesionale), ale subarboretului (specii componente, vigoare de dezvoltare, suprafaţă
ocupată), ale păturii erbacee (tipul de pătură vie, vigoarea de vegetaţie, suprafaţa ocu-
pată), precum şi date privind prezenţa unor plante semiparazite (vâscul la brad). În
fiecare bloc experimental s-a executat un profil de sol şi s-au cules date privind carac-
teristicile principale. La tipurile reprezentative de sol s-au prelevat şi probe pentru ana-
lize de laborator, care s-au efectuat la laboratorul de pedologie al facultăţii. Toate datele
prelevate din teren au fost prelucrate la birou şi în laborator, după procedee consacrate
în cercetare, iar principalele rezultate s-au structurat pe blocuri experimentale şi pe
tipuri de pădure sau formaţii forestiere. Cercetările au urmărit şi investigaţii cât mai
bogate din literatura de specialitate română şi străină.



3. REZULTATE şI DISCUŢII

3.1. Variaţia compoziţiei arboretelor în păduri montane cvasivirgine

Cercetările noastre relevă că în pădurile cvasivirgine, compoziţia arboretelor suportă
o anume dinamică în timp, sesizabilă dacă avem în vedere relaţiile interspecifice la
nivelul arboretului. Arboretele montane cvasivirgine cel mai frecvent sunt reprezentate
de molidişuri, făgete şi brădete, dar mai ales de diverse amestecuri între cele trei specii
preponderente. La acestea mai pot participa, diseminat sau în proporţii diferite, palti-

nul de munte, ulmul de munte, frasinul, mesteacănul, plopul tremurător, scoruşul,
etc.

În cazul arboretelor pure, compoziţia poate rămâne constantă pe perioade lungi de
timp, dar poate suferi şi variaţii însemnate în fazele de regenerare sau de reîntinerire. Se
poate presupune chiar că în cazul acţiunii unor factori catastrofici (doborâturi de vânt,
atacuri de insecte ş.a.) arboretele pădurilor pure cvasivirgine intră în procese succe-
sionale rapide, având tendinţe de a reveni, dar lent, la compoziţia optimă de echilibru
dinamic.

În pădurile amestecate, compoziţia arboretului poate rămâne relativ constantă în faza
optimală sau grădinărită, dar poate înregistra şi unele modificări dinamice generate de
alternanţa speciilor sau de procesele succesionale continui în care este angajată pădurea.
În plus, în astfel de arborete, compoziţia poate înregistra diferenţieri şi ca urmare a mod-
ului de determinare (raporturi numerice sau raporturi volumetrice). Un exemplu poate
fi dat într-un făget montan cu floră de mull din Ocolul Silvic Săcele (U.P.V, u.a.122 A)
în care participă pe lângă etajul matur constituit din fag şi puţine exemplare de molid
diseminate, un etaj juvenil de molid cu vigoare de dezvoltare lâncedă. În această pădure,
după raporturile numerice avem compoziţia 6FA+4MO, dar după raporturile volumet-
rice 9FA+1MO. Este foarte probabil că generaţia juvenilă de molid va fi angajată într-
un proces activ de eliminare naturală, dar în etajul seminţişului a început să se instaleze
bradul, fapt ce va conduce la o anume dinamică lentă a compoziţiei, în care fagul va
rămâne, cel mai probabil, specia dominantă, fiind bine susţinută de condiţiile staţionale
care sunt mult mai stabile în timp în pădurea cvasivirgină. Se ştie, în plus, că în pădurile
montane de amestecuri sunt prezente mozaicuri compoziţionale pe spaţii mai mari, gen-
erate de natura relaţiilor interspecifice în timp între molid, fag şi brad.

3.2. Variaţia numărului de arbori în pădurile montane cvasivirgine

Din investigaţiile întreprinse rezultă că arboretele cvasivirgine prezintă o pronunţată
variabilitate a numărului total de arbori atât în timp la acelaşi arboret, cât şi în spaţiu la
arborete aparţinând unor tipuri diferite de păduri cvasivirgine. Diferenţieri foarte impor-
tante se constată şi în frecvenţa numărului de arbori la diferite categorii dimensionale.

Numărul de arbori la ha este, de regulă, mai mic în arboretele pure (sub 500 ex./ha)
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decât în cele amestecate (peste 400 ex./ha). De asemenea, s-a constatat că în unele
arborete procesele naturale de uscare şi eliminare, dar şi de alimentare cu noi arbori din
etajul seminţişului, deşi au caracter continuu (dar pot fi şi discontinui) prezintă ritmuri
şi intensităţi inegale (mai puţin sesizabile în faza optimală, dar foarte diferite în fazele
de depericiune sau de reîntinerire) şi, drept urmare, dinamica numerică în timp prezin-
tă ritmuri diferite. S-ar părea chiar că, în timp, constanţa numărului de arbori pe cate-
gorii dimensionale (structură mereu asemănătoare ei însăşi) este doar o excepţie proba-
bilă, dar clarificarea acestei trăsături necesită cercetări în staţionar de lungă durată. În
ceea ce priveşte tipul de structură al arboretelor montane cvasivirgine, evidenţiată prin
curba de variaţie a numărului de arbori pe categorii dimensionale este de remarcat
prezenţa unor mozaicuri structurale care depind de compoziţia arboretului, de condiţi-
ile staţionale, de stadiul de evoluţie în care se găseşte fiecare arboret, de desimea aces-
tuia, dar  şi de acţiunea unor factori perturbatori biotici sau abiotici. Curbele de
frecvenţă, în cazurile analizate sunt de regulă inechiene, unimodale sau plurimodale şi
ele trebuie atent studiate ca modele diverse de organizare ale pădurii cvasivirgine, posi-
bil de adoptat ca modele eficiente pentru pădurea montană cultivată. În raport cu
frecvenţa numărului de arbori pe categorii de diametre se poate aprecia că arboretele
luate în studiu se încadrează în faza de dezvoltare optimală, dar prezină şi tendinţe de
evoluţie spre faza optimală târzie. De asemenea, dispersia pronunţată a numărului de
arbori pe categorii de diametre relevă că şi regenerarea pădurii montane cvasivirgine
este mai apropiată de cea în valuri (şi nu de aceea cu caracter continuu), dar perioada
de regenerare este lungă sau foarte lungă (un alt aspect foarte important care necesită
cercetări în staţionar de lungă durată).

3.3.Intensitatea eliminării naturale în arboretele montane cvasivirgine

O caracteristică importantă a pădurilor montane cvasivirgine este dată de prezenţa în
spaţiu şi în timp a arborilor uscaţi pe picior, sau căzuţi pe sol şi situaţi în diferite stadii
de putrezire. În arboretele cercetate s-a constatat că intensitatea uscării şi eliminării este
mică în făgete şi creşte în amestecuri şi în molidişuri. Pe arborete, s-a constatat că pro-
centul de eliminare variază între 1 şi 23 % pe număr de arbori şi între 1 şi 12% pe
volum. Intensitatea uscării, mai mare exprimată în raporturi numerice, evidenţiază că în
pădurea cvasivirgină are loc un proces natural de eliminare mai ales arborilor dominaţi,
dar în unele arborete se usucă şi arbori groşi din straturile dominante ale pădurii şi mai
ales acestea din urmă caracterizează existenţa pădurilor cvasivirgine. Aşa cum era şi de
aşteptat intensitatea eliminării naturale este mai mare la molid decât la brad şi fag, atât
în arborete pure, cât şi în cele amestecate.

3.4. Variaţia diametrelor şi a înălţimilor în arboretele montane cvasivirgine

În arboretele luate în studiu, diametrul maxim a variat la molid între 62 cm şi 84 cm,
la brad între 70 şi 80 cm, iar la fag între 38 şi 72 cm. S-a constatat că la molid cele mai
mari diametre se întâlnesc în păduri de amestec, iar la fag în arboretele pure.



Înălţimea dominantă a variat la molid între 24 m şi 42 m, la brad între 34 m şi 39 m,
iar la fag între 21 m şi 38 m. S-a  constatat că în amestecurile de răşinoase cu fag
molidul prezintă înălţimi dominante mai mari decât bradul şi ambele mai mari decât
fagul.

Aşa cum era de aşteptat, dimensiunile maxime pe specii în pădurea cvasivirgină sunt
mai mari decât cele frecvent întâlnite în pădurea cultivată; şi în acest caz însă valorile
dimensionale maxime depind de compoziţia arboretului, de condiţiile staţionale, de sta-
diul în care se află pădurea cvasivirgină. Va fi important ca prin cercetări viitoare în ace-
leaşi blocuri experimentale să se determine mărimile maxim posibile pe care le ating
arborii de calitate nealterată şi cele maxim posibile determinate de longevitatea naturală
a speciilor în diferite tipuri de păduri montane cvasivirgine, deoarece ele ar putea influ-
enţa unele decizii privind gospodărirea durabilă a pădurilor montane cultivate.

3.5. Variaţia indicilor de zvelteţe şi de elagaj în pădurile montane cvasivirgine

Indicii de zvelteţe (z = h/d) au mărimi cuprinse între 50-95 la molid, între 49-105 la
brad şi între 50-150 la fag. Indicii medii pe specii sunt 67 la molid, 74 la brad şi 82 la
fag. Se poate deci constata că în arboretele montane cvasivirgine şi inechiene fagul şi
nu molidul înregistrează cei mai ridicaţi indici de zvelteţe. La toate speciile, indicii de
zvelteţe la arborii subţiri sunt mai ridicaţi decât la cei groşi, dar numai rar şi mai ales la
exemplare subţiri de fag z>100. La molid se pare că la arborii de grosimi egale z este
mai mare în amestecuri decât în arboretele pure. La fag z este mai mare în arborete pure
dar numai la arborii subţiri şi cel mult mijlocii. La toate speciile, z descreşte de la arborii
subţiri spre cei groşi, unde nu mai depăşeşte valoarea 80. Se deduce de aici că în
arboretele cvasivirgine condiţiile de creştere în diametru şi în înălţime sunt diferite de
cele din arboretele echiene cultivate şi au efecte benefice asupra stabilităţii ecosistemice
a arboretelor cvasivirgine. Se confirmă deci ipoteza că în pădurile montane cvasivirgine
arborii subţiri suportă dominarea arborilor groşi o perioadă de timp variabilă la cele trei
specii şi la fiecare în funcţie de natura arboretului (amestec sau pur) şi de condiţiile
staţionale (Giurgiu et al., 2001). Ca rezultat, creşterea în înălţime este evident diminu-
ată mai mult decât creşterea în grosime şi, ca urmare, indicii de zvelteţe sunt mai mici.
Dacă adăugăm la aceasta şi faptul că desimea arboretului şi a coronamentului sunt mai
mici, ne putem explica de ce pădurile montane cvasivirgine sunt mai rezistente la acţi-
unea vătămătoare a zăpezilor şi a vânturilor. Se constată, de asemenea, că organizarea
structurală a pădurilor montane cvasivirgine este variată (curbele exponenţiale
descrescătoare date de relaţia lui Liocourt sau Mayer sunt mai rare decât distribuţiile
bimodale, neregulate) şi poate sugera exemple (modele) de realizat în dirijarea dez-
voltării pădurii cultivate. Totodată devine obligatorie protejarea şi prezervarea unor
modele de organizare structurală a pădurilor montane cvasivirgine, precum şi urmărirea
în timp a dinamicii lor de evoluţie pentru a fundamenta şi mai eficient silvotehnica
viitorului previzibil.

În ce priveşte indicii de elagaj (E = he/ht) s-a constatat că prezintă o pronunţată vari-
aţie individuală, dar dependentă de tipul de structură, de specie, de natura amestecului,
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de condiţiile staţionale, etc. Indicele de elagaj variază la molid între 0,26 şi 0,73, la brad
între 0,29 şi 0,77, iar la fag între 0,31 şi 0,69. In ansamblul arboretelor studiate indicii
medii rezultaţi sunt 0,52 la molid şi brad şi 0,60 la fag. De remarcat este faptul că nu se
constată la nici una din specii diferenţe semnificative ale indicilor de elagaj la arborii
de diferite dimensiuni în cadrul aceluiaşi arboret. Este de presupus că arborii subţiri,
suportând dominarea celor din straturile superioare, realizează mai de timpuriu un ela-
gaj bun, fapt ce are repercursiuni asupra formei şi calităţii arborilor subţiri şi mijlocii.
La arborii foarte groşi, lungimea coroanei este mai mare decât în arboretele echiene şi
deci indicele de elagaj ceva mai mic, dar se menţine în jurul valorii 0.5, ceea ce înseam-
nă că de regulă 1/2 inferioară a trunchiului este elagată şi de calitate superioară (în
cazuri rare pot apare crăci lacome la brad şi fag dacă arboretul se răreşte prea mult).

3.6. Variaţia  capacităţii productive în pădurile montane cvasivirgine 

Cercetările întreprinse pun în evidenţă un potenţial productiv ridicat în pădurile
montane cvasivirgine. Plasând blocurile experimentale în porţiunile în care arboretul
realiza producţii din cele mai mari s-a constatat că se înregistrează producţii mai mici
în arboretele pure decât în amestecuri. Astfel, în molidişuri pure volumul variază între

414 şi 631 m
3
/ha, în făgetele pure între 773 şi 804 m

3
/ha , iar în amestecuri între 526 şi

peste 1150 m
3
/ha. Se poate deci estima că pădurile montane cvasivirgine prezintă nu

numai o mai mare stabilitate ecosistemică, dar şi o capacitate de producţie sporită, cu o
pondere superioară a producţiei arborilor groşi şi foarte groşi. Se confirmă, de aseme-
nea, că amestecurile montane cvasivirgine realizează o capacitate de producţie sporită
şi o calitate a producţiei superioară. Este deci păgubos şi sub raport ecologic şi sub
raport economic să se continue transformarea valoroaselor amestecuri montane naturale
inechiene în monoculturi de molid chiar şi în cazurile producerii unor calamităţi natu-
rale.

3.7. Dinamica dezvoltării pădurilor montane cvasivirgine

Biocenozele montane cvasivirgine evoluează cu ritmuri, sensuri, intensităţi şi durate
foarte diverse sub acţiunea conjugată a factorilor mediului biotic şi abiotic local spre
diverse stări de echilibru dinamic (climax). Este de remarcat că traiectoria oricărui eco-
sistem cvasivirgin spre stadiul de climax urmează o dinamică variată care depinde de
complexul interacţiunilor în care este angajat ecosistemul respectiv şi de dinamica de
manifestare a fiecăruia din subsistemele componente ale ecosistemului (Florescu şi
Nicolescu, 1997). La acţiunea unor factori perturbanţi biocenoza este mai vulnerabilă
decât biotopul (Giurgiu et al., 2001). Dacă însă pe o anumită suprafaţă de teren (mare
sau foarte mare) biocenoza forestieră este distrusă pe versanţii montani şi geotopul
devine vulnerabil şi va suferi cu siguranţă modificări calitative ce vor afecta bio-
cenozele ce se vor instala ulterior.

De aceea în pădurile montane, menţinerea cu continuitate a pădurii este o condiţie



de primă importanţă pentru asigurarea continuităţii funcţiilor sale multiple, chiar dacă
dinamica parcurgerii fazelor evolutive este diversă.

În dezvoltarea sa orice ecosistem forestier cvasivirgin parcurge o succesiune de faze.
Este probabil că evoluţia ecosistemelor montane cvasivirgine este mult mai complexă
pentru că: factorii ecologici perturbanţi pot afecta biocenoza şi schimba sensul evoluţiei
în oricare din fazele normale în care se găseşte, dinamica trecerii pădurii în ansamblu şi
a fiecăruia din componentele sale prin aceste stadii spre starea de climax este extrem de
variată şi depinde de intensitatea şi durata acţiunii factorilor perturbanţi, de rezistenţa
componentelor subsistemice la acţiunea conjugată a factorilor perturbatori, stadiile de
evoluţie ale arboretului implică dar nu se desfăşoară în acelaşi ritm şi cu aceeaşi inten-
sitate şi durată cu celelalte componente fitocenotice, zoocenotice şi geotopice
(Daubenmire, 1969).

Pădurea cvasivirgină, considerată adeseori ca având o structură mereu asemănătoare
sieşi este şi ea supusă în timp, dar mult mai lent decât pădurea cultivată la o serie de
restructurări interne, prin care parcurge o serie succesională normală sau poate fi per-
turbată şi atunci o serie succesională se întrerupe şi o alta se declanşază. Este însă posi-
bil şi probabil că pădurea să revină la stări structurale asemănătoare şi astfel să-şi
păstreze, dar cu intensităţi variate, stabilitatea şi polifuncţionalitatea. De aceea este de
dorit ca cercetările începute să fie continuate şi extinse şi la alte ecosisteme montane.

Este, de asemenea, de presupus, şi ipoteza trebuie verificată prin cercetări viitoare,
că unele păduri montane cultivate, şi nu numai, provenite din regenerări naturale, dacă
sunt exceptate de la orice intervenţii antropice (directe sau indirecte), să  parcurgă
traiectorii evolutive cu tendinţa generală de revenire la modelele structurale ecosis-
temice specifice ecosistemelor montane cvasivirgine din care au derivat în trecut. În
acest sens s-ar putea amplasa o reţea de suprafeţe experimentale în păduri cultivate în
zone din care au dispărut ecosistemele forestiere virgine. Dacă această reţea ar fi
încadrată într-un regim de protecţie şi conservare totală şi ar fi studiate în timp, ar putea
oferi o gamă complexă şi extrem de utilă de informaţii privind starea, structura şi
funcţionarea unor ecosisteme forestiere pentru care nu mai avem decât păduri naturale
cultivate (exemplu pădurile de câmpie, de luncă, din dealuri şi podişuri, ş.a.).

4.CONCLUZII

Pădurile cvasivirgine (probabil şi cele virgine) se pot găsi la un moment dat într-un
anume stadiu de evoluţie sau într-un mozaic de stadii şi deci compoziţia poate înregis-
tra modificări sensibile privind ponderea de participare a speciilor componente.
Ponderea speciilor poate să reflecte schimbări şi în funcţie de modul de determinare
(raporturi numerice sau volumetrice, rezultate din inventarieri totale sau parţiale).

Pădurile cvasivirgine îşi pot păstra organizarea structurală şi funcţională chiar şi în
anumite condiţii de acces turistic, dacă nu se intervine în nici un fel în dinamica
desfăşurării proceselor interne specifice.
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Simpla prezenţă a arborilor uscaţi şi în curs de putrefacţie poate fi semnalată şi în
pădurea cultivată neparcursă la timp cu lucrări de îngrijire. În pădurea virgină şi cva-
sivirgină esenţial este prezenţa arborilor apropiaţi de limita longevităţii lor fiziologice
(dimensiuni maxim posibile funcţie de specii şi staţiune) în viaţă, sau în diferite stadii
de uscare şi descompunere.

În condiţiile climatului modificat antropic este discutabil dacă se mai poate vorbi de
existenţa unor păduri virgine la noi sau în oricare altă parte.

Modificările climatice sub incidenţa directă sau indirectă a unor activităţi antropice,
cu efecte şi asupra solului şi apei, provoacă noi tendinţe de evoluţie spre alte stări de
echilibru în pădurile cvasivirgine, dar la intensitate mult mai modestă decât în cele na-
turale, artificiale sau mixte la care se adaugă şi intervenţiile silvotehnice aplicate.

În pădurea cvasivirgină structurile neechiene sunt cele mai frecvente, dar şi evident
variate, iar cele echiene constituie excepţii. În pădurea cultivată situaţia se prezintă
invers, dar nu este justificată de considerente ecologice, sociale sau economice.

Pădurile cvasivirgine pot proveni şi din păduri cultivate naturale dacă acestea sunt
exceptate de la orice intervenţie antropică. Procesul de refacere a echilibrului natural
este însă de durată, iar dinamica transformării este lentă.

În pădurea cvasivirgină, putem întâlni în acelaşi timp mici buchete sau ochiuri
reprezentând diferite faze în evoluţia ecosistemuluui, care nu sunt reflectate în para-
metrii medii estimaţi pentru ecosistemul în ansamblu. Acestea conduc la ideea exis-
tenţei unor mozaicuri de populaţii de arbori care susţin dezvoltarea ecosistemului în
ansamblu şi tendinţa de evoluţie spre starea de echilibru dinamic.

Structura pădurii cvasivirgine nu este stabilită în timp; ea se modifică pe măsura tre-
cerii pădurii prin diferite stadii de dezvoltare. Ca urmare pădurea cvasivirgină prezintă
în timp caracteristici structurale şi funcţionale diferenţiate, dar şi în acest caz este posi-
bil ca acesta să-şi păstreze în anumite limite stabilitatea ecosistemică, dacă nu apar şi se
manifestă factori perturbanţi, destabilizatori, de mare intensitate, care pot eroda sau
schimba evoluţia stadială a pădurii.

Structura variată a ecosistemelor montane cvasivirgine influenţează şi indicii de
zvelteţe şi de elagaj la arbori şi arborete, cu consecinţe asupra diversităţii constitutive,
a stabilităţii şi a eficienţei polifuncţionale a acestor ecosisteme.

Tot ca expresie a diversităţii structurale a acestor păduri, concentrarea mai mare de
arbori groşi şi foarte groşi în faza optimală generează indici de zvelteţe şi elagaj favo-
rabili atât asupra ecostabilităţii pădurii, cât şi asupra calităţii producţiei de biomasă lem-
noasă.

În pădurea cvasivirgină molidul prezintă indici de zvelteţe evident mai mici decât în
păduri cultivate îndeosebi la populaţiile tinere, ceea ce conferă pădurii cvasivirgine o
mai mare rezistenţă la acţiunea vătămătoare a vânturilor şi zăpezilor.

În pădurea cvasivirgină (mai puţin în molidişurile de limită subalpine) toate speciile
realizează indici de elagaj activ, cu uşoare tendinţe de scădere la arborii foarte groşi
împrăştiaţi neuniform în arboret.

Se constată că pădurile montane cvasivirgine impresionează specialistul sau îndră-
gostitul de pădure prin marea lor complexitate şi diversitate fizionomică, structurală şi



funcţională, din care decurge o mare biodiversitate şi optimă stabilitate ecosistemică. Ea
oferă în acelaşi timp modele de organizare şi funcţionare oportune pentru dirijarea dez-
voltării pădurii cultivate în scopul conservării şi ameliorării biodiversităţii şi stabilităţii,
precum şi pentru ridicarea eficacităţii sale polifucnţionale (productive şi protective).

Importanţa ştiinţifică şi ecologică a acestor păduri ne conduce să susţinem că este
imperios necesar ca aceste păduri cvasivirgine să fie supuse unui regim de conservare,
în rezervaţii naturale sau arii protejate.

Cercetările în aceste păduri trebuie extinse şi diversificate pentru a dobândi cât mai
multe cunoştinţe despre organizarea structurală şi funcţională în spaţiu şi în timp. Pe
măsura obţinerii de informaţii ştiinţifice ele trebuie făcute cunoscute atât pe plan intern
cât şi internaţional (aşa cum deja s-a realizat recent). De aceea, propunem forurilor
ştiinţifice să dispună continuarea acestor cercetări pentru un nou ciclu, începând din
2003. 
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SUMMARY

SPECIFIC ASPECTS REGARDING THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF QUASI-VIRGIN

MOUNTAIN FOREST ECOSYSTEMS IN BRAşOV AREA

The researches were undertaken in permanent experimental plots established in Sacele, Brasov, Rasnov
and Zarnesti forest districts, in quasi-virgin mountain forest ecosystems including Norway spruce forests,
Norway spruce-beech mixtures, Silver fir-beech mixtures, beech-conifer mixed forests and pure beech
forests. In each experimental block treee dimensional and quality data were collected (including data for
dead and wind-thrown trees), as well as the characteristics of the other vegetation layers, and physiographic
and soil data. Based on the field investigations some results and conclusions regarding the stand composi-
tion variation, tree number (including the percentage of dead wood), slenderness index, branch-free length
of the stems and the production capacity are presented. The paper also presents the development dynamics
of quasi-virgin mountain forest ecosystems and the opportunities for continuing and expanding the
researches of such ecosystems.     


