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CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA STRUCTURII
ARBORETELOR PRIN APLICAREA CODRULUI

GRĂDINĂRIT ÎN FĂGETE DIN BAZINUL MIJLOCIU 
ŞI SUPERIOR AL RÂULUI ARGEŞ

GHEORGHE GUIMAN, VIRGIL SCĂRLĂTESCU

1. INTRODUCERE

Fundamentarea şi aplicarea ştiinţifică a tratamentului codrului grădinărit în ţara
noastră a fost începută în perioada înfiinţării Societăţii „Progresul Silvic (1866)”.
Extinderea tratamentului s-a produs după apariţia H.C.M. 114/1954 (zonarea funcţion-
ală a pădurilor), cu prioritate în pădurile din grupa I-a, păduri cu funcţii speciale de pro-
tecţie, fără a depăşi în prezent 2 % din suprafaţa fondului forestier.

Pentru gospodărirea pădurilor în codru grădinărit este necesară cunoaşterea şi sta-
bilirea structurii optime care  asigură o eficacitate funcţională maximă asupra producţiei
de lemn şi obţinerea restricţiilor ecologice. Pădurea grădinărită este condusă după mo-
delul pădurii naturale pluriene prin modelări matematice, bazat pe cunoaştere a legi-
tăţilor ecologice în structura ecosistemelor forestiere.
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REZUMAT

Optimizarea structurii şi mărimii fondului de producţie a arboretelor de fag
pluriene, gospodărite în codru grădinărit constituie o preocupare mai veche a sil-
vicultorilor. Cercetările de faţă au stabilit că distribuţia numărului de arbori pe
categorii de diametre pentru arboretele de la Mihăeşti se apropie de distribuţia
tip Mayer. Mărimea fondului de producţie este apropiată de cea prevăzută în
normele tehnice de amenajare. Lucrarea recomandă serii de gospodărire în codru
grădinărit în suprafaţă de până la 500 hectare.
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2. SCOPUL CERCETĂRILOR

Cercetările desfăşurate au urmărit stabilirea structurii şi mărimii fondului de pro-
ducţie real şi stabilirea tendinţelor de apropiere sau de îndepărtare spre fondul optim de
producţie în arborete de fag din bazinul mijlociu şi superior al Râului Argeş, parcurse
cu tăieri de transformare la codru grădinărit.  

3. METODA DE CERCETARE

În funcţie de obiectivele de cercetare prezentate, s-a recurs la metode de cercetare
specifice, analitice, inductive, deductive şi de documentare.

Structura şi mărimea fondului de producţie a fost determinată prin inventarieri inte-
grale în arborete grădinărite, în suprafeţe experimentale şi inventarieri în suprafeţe de
studiu pe itinerar. Elementele taxatorice necesare caracteristicilor structurii determinate
sunt: diametrul (mm), înălţimea (m), calitatea, creşterea radială. Creşterea anuală în
volum a fost calculată prin procedeul creşterii în volum (Giurgiu 1979), folosind
creşterea radială (ir – mm) stabilită prin măsurarea carotelor cu ajutorul aparatului
Eklund.

Structura şi mărimea fondului actual de producţie pentru arboretele gospodărite în
codru grădinărit este rezultată ca urmare a modului de aplicare a lucrărilor prevăzute de
amenajament de la constituirea seriei şi până în prezent. În acest sens a fost necesară
consultarea amenajamentului şi a documentelor pentru identificarea acestor lucrări.
Inventarierea arboretelor grădinărite a permis realizarea distribuţiei arborilor pe clase
de calitate şi stabilirea clasei de calitate medii categorii de diametre. 

4. REZULTATE şI DISCUŢII

4.1. Istoricul lucrărilor executate în arboretele grădinărite

Structura arboretelor grădinărite este dependentă  de lucrările executate, astfel tăie-
rile de transformare la codru grădinărit începute la Mihăeşti în anul 1963 au fost expe-
rimentate prin exploatări anuale şi exploatări cu periodicitate de 5 ani. Amenajamentul
în vigoare (1994-2003) reglementează rotaţia la 10 ani cu o excepţie (arboret u.a. 206
A) în care rotaţia este la 5 ani. Extragerile au fost efectuate prin recoltarea de arbori
individuali sau pe grupe de arbori cu diametre mai mari ca diametrul ţel, cei uscaţi şi
depreciaţi, rău conformaţi şi defectuoşi. Scopul acestor lucrări a fost de punere în
lumină a pâlcurilor de tineret şi seminţiş existent şi de pregătire pentru fructificare a
exemplarelor valoroase. În anii de sămânţă s-a executat mobilizarea superficială a solu-
lui în jurul arborilor seminceri şi au fost executate lucrări de îngrijire a exemplarelor
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valoroase.
Masa lemnoasă recoltată în subseria codru grădinărit de la constituire până în

prezent este înscrisă  în tabelul 1 (procentual faţă de prevederile amenajamentului).
Situaţia prezentată arată că extragerile de lemn din seria grădinărit de la Mihăeşti

reprezintă aproape 90% (87%) din prevederile amenajamentelor din perioada 1963-
2003. Acest fapt influenţează modul de realizare a structurii şi mărimii fondului de pro-
ducţie în codru grădinărit. 

Guiman şi Scărlătescu

Procentul volumului de lemn recoltat faţă de volumul 
prevăzut de amenajament în perioada … 

Nr. 
crt. 

u.a 
1964-1973 1974-1983 1984-1993 1994-2003 1964-2003 

1. 206A - - 98 132 115 
2. 212A - - 92 148 114 
3. 213A - - 81 108 89 
4. 214D - - 35 99 59 
5. 215A - - 162 110 121 
6. 216B - - 99 74 91 
7. 217A - - 131 87 92 
8. 221A 100 81 91 110 92 
9. 222A 43 83 80 123 71 

10. 223A 57 123 - 115 81 
11. 224A 58 90 85 96 76 

Total 56 89 89 109 87 

Tabelul 1. Masa lemnoasă recoltată (procent din volumul prevăzut de amenajament) în subse-
ria grădinărit, Ocolul Silvic Experimental Mihăeşti
The wood material crops - percent of volume estimated of forest management- in sub
seria selection system, in the forest district Mihaesti

u.a. Nr. arb. 
x ha-1 

Nr. arb. la  
diam. max. (cm) 

Diam. max. 
(cm) 

Dc 

(cm) 
Hc 

(m) 
Cls 

prod. 
G. 

(m2x ha-1) 
V 

(m3x ha-1) 
Ocolul Silvic Experimental Mihăeşti  
206A 418 1 100 53,5 32 II 28,94 446 
212A 335 1 100 53 32 II 26,72 425 
213A 327 1 100 56,5 33 II 33,04 544 
214D 362 1 96 58,0 32 II 26,79 419 
215A 384 1 100 57,0 33 II 27,09 429 
216B 391 1 92 58,0 32 II 28,00 458 
217A 407 3 100 57,0 31 II 33,60 517 
221A 367 1 80 46,5 29 II 26,86 379 
222A 406 1 100 48,0 29 II 22,98 325 
223A 378 1 84 49,5 30 II 26,03 374 
224A 305 1 92 57,5 31 II 24,70 371 

Tabelul 2. Caracteristicile structurii şi mărimii fondului de producţie real în arboretele studiate
The characters of structure and magnitude real production fond in the stand studied
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4.2. Structura şi mărimea  arboretelor  grădinărite

Structura arboretelor analizate este de tipul plurien sau relativ plurien mai mult sau
mai puţin apropiată de structura grădinărită cu un important grad de neuniformitate şi
diversitate. Sub raportul compoziţiei, arboretele ce compun subseria codru grădinărit de
la Mihăeşti sunt pure (95% fag), fapt ce uşurează în mare măsură caracterizarea struc-
turilor.

Repartiţia numărului de arbori pe categorii de diametre respectă aproape în toate
situaţiile o distribuţie descrescătoare cu o serie de excedente şi deficite de arbori la anu-
mite categorii de diametre. Compensarea grafică a datelor experimentale cu ajutorul
calculatorului electronic folosind formula lui Mayer (specifică structurilor grădinărite)
conduce la coeficienţi de corelaţie care arată o mare apropiere între distribuţia experi-
mentală şi distribuţia teoretică. 

Structura şi mărimea fondului de producţie sintetic se prezintă în tabelul 2.
Structura fondului de producţie real după numărul de arbori variază de la 305 arbori x
ha-1 (u.a. 224A) până la 418 arbori x ha-1 (u.a. 206A) la Mihăeşti. Cauza principală a
acestei variabilităţi se datorează  în principal numărului mare de exemplarele la cate-
goriile de diametre mici (8-24 cm); pentru clasele superioare, variaţia numărului de
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Fig. 1. Modelarea distribuţiei numărului de arbori pe categorii de diametre şi stabilirea dis
tribuţiei optime în subseria codru grădinărit de la Mihăeşti  (distribuţia tip Mayer)
The distribution number of trees on diameter’s class and founding the optimal structure 
in sub series single-tree-selection method (Mayer distribution)
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arbori este mult mai mică. 
Faptul că arboretele conduse în codru grădinărit prezintă un număr mare de exem-

plare în primele categorii de diametre scoate în evidenţă că procesul de regenerare este
activ, situaţie favorabilă tratamentului codrului grădinărit.

Suprafaţa de bază la hectar prezintă variaţii astfel: de la 22,98 m2 x ha-1 în u.a. 222A
până la 33,60 m2 x ha-1 în u.a. 217A la Mihăeşti.

Sub raportul volumului, fondul de producţie real variază pentru arboretele de la
Mihăeşti între 325 m3 x ha-1 în u.a. 222A, până la 544 m3 x ha-1 în u.a. 213A, cu o medie
de 425 m3 x ha-1. Valorile mai mari pentru volumul arboretelor pluriene sunt explicabile
şi amintite în literatura de specialitate (Dissescu, 1987). Fondul optim de producţie pre-
văzut în normele tehnice în vigoare pentru arboretele de fag situate în clasa a doua de
bonitate conduse în codru grădinărit este de 418 m3 x ha-1.

Optimizarea structurii arboretelor s-a realizat prin optimizarea distribuţiei număru-
lui de arbori pe categorii de diametre. Modelarea distribuţiei experimentale s-a făcut cu
ajutorul distribuţiei teoretice tip Mayer, parametrii distribuţiei optime fiind stabiliţi
funcţie de media frecvenţelor relative teoretice a numărului de arbori şi de media
numărului de arbori pentru arboretele de la Mihăeşti (359 arbori).Prezentarea curbelor
reale şi a curbei optime pentru arboretele studiate se face în figura 1.

4.2. Analiza creşterii curente periodice (radiale şi în volum)

Creşterea radială (ir) curentă pentru perioada de 10 ani pe categorii de diametre a
rezultat din măsurarea carotelor extrase şi citite cu aparatul Eklund. Înregistrarea şi pre-
lucrarea datelor s-a realizat automat pe calculatorul electronic cu ajutorul programelor
adecvate. Compensarea datelor experimentale s-a realizat după o curbă de gradul 2 de
forma (Giurgiu, 1979):

Y = AX + BX
2 

în care: Y - creşterea curentă periodică ( ultimii 10 ani), X - categoria de diametre, A şi
B - coeficienţi stabiliţi de calculator.

Creşterea curentă în volum pe categorii de diametre a fost calculată funcţie de
creşterea radială prin  metoda procentului creşterii în volum (Giurgiu, 1979). Datele
rezultate au fost compensate prin intermediul unei ecuaţii asemănătoare cu cea folosită
la creşterea radială. Pentru exemplificare în graficul din figura 2 se prezintă variaţia
creşterii radiale şi a creşterii în volum pe categorii de diametre la perioada analizată.

4.3. Calitatea arboretelor gospodărite în codru grădinărit

Inventarierile efectuate în arboretele grădinărite de la Mihăeşti au permis stabilirea
calităţii arborilor pe categorii de diametre, clase de calitate şi clase de calitate medii
ponderate. Compensarea calităţii medii ponderate pe categorii de diametre  se rea-
lizează după o curbă de forma:

Guiman şi Scărlătescu
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Y = AX
2

+ BX + C    

în care:  Y - clasa medie de calitate, corespunzătoare categoriei de diametre X, X - ca-
tegoria de diametre, A , B şi C - coeficienţi de regresie stabiliţi de calculator.

Prezentarea grafică a curbei se face în figura 3 cu precizarea că indicele mediu de
calitate creşte de la categoriile de diametre mici până la diametre de 52-56, după care,
clasa de calitate medie pe categorii de diametre scade rapid în raport cu creşterea cate-
goriei de diametre.
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Fig. 2. Variaţia creşterii radiale (a) şi a creşterii în volum (b)  în u.a. 222 A, S.E. I Râul Târgu -
lui, O.S.E. Mihăeşti (creşterea curentă pentru o perioadă de 10 ani, 1992-2001)

The variation of radial increment (a), and total increment in volume (b), in forest  man
agement unit 222A, working unit I Raul Targului
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5.CONCLUZII, RECOMANDĂRI şI POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A REZULTATELOR

Cercetările desfăşurate în perioada 2000-2002 cu privire la optimizarea structurii
arboretelor prin aplicarea codrului grădinărit în făgete au permis formularea urmă-
toarelor concluzii.

Realizarea funcţiilor de protecţie a pădurilor, impune aplicarea unor tratamente care
să asigure acoperirea neîntreruptă a solului cu obţinerea regenerării naturale continue a
arboretelor. Singurul tratament care realizează aceste condiţii este tratamentul codrului
grădinărit, el poate fi înscris ca bază de amenajare în toate formaţiile care realizează
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Fig. 2. Variaţia clasei de calitate (medie ponderată) pe categorii de diametre pentru un arborete 
din subseria codru grădinărit din S.E. I R.T. - O.S.E. Mihăeşti
The variation of quality’s class for a beech stand from subseria selection system, Work
ing Unit I Râul Târgului, Forest District Mihăeşti

a)

b)
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structuri naturale pluriene sau relativ pluriene.
Distribuţia numărului de arbori pe categorii de diametre nu este uniformă, pentru

situaţiile prezentate se apropie foarte mult de o distribuţie de tip Mayer.
Pentru arboretele gospodărite în codru grădinărit, mărimea fondului de producţie

reală se situează în jurul volumului optim înscris în normele tehnice de amenajarea
pădurilor. Fondul optim pentru făgetele din clasa a II-a de bonitate se situează între 400-
500 m3. Cu toate acestea se înregistrează unele abateri ale structurii acestuia pe clase de
grosime;

Sub raportul mărimii suprafeţei seriilor de gospodărire în codru grădinărit se remar-
că rezultate bune la Mihăeşti unde, suprafaţa este de 197,0 hectare. În această situaţie
determinarea structurii şi mărimii fondului de producţie a fost efectuată la fiecare rea-
menajare pe parcursul celor patru decenii cu mult discernământ. Recomandăm în acest
sens instalarea seriilor de gospodărire pentru codru grădinărit în suprafaţă de până la
400-500  de hectare; 
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ABSTRACT

RESEARCH RECARDING OTIMAL STRUCTURE OF BEECH STANDS THRONGH APPLING
SELECTION SYSTEM ÎN HIGH AND MIDDLE DRAINAGE AREA OF THE RIVER ARGES

The optimization of the structure and magnitude of beech stands with all- aged structure where applied
selection system constitutes an older preoccupation of Romanian forest engineers. These researches ascer-
tained that the distribution of number of trees on diameter, s class is nearly the distribution tip Mayer.
Magnitude of the production fond is nearly of the magnitude estimated in technical norm of management.
The paper recommends management series in selection system in area until 500 ha.


