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ASUPRA INTEGRITĂŢII ŞI STABILITĂŢII ECOSIS-
TEMELOR FORESTIERE DIN BAZINUL BISTRIŢEI

IOAN MILESCU, SERGIU HORODNIC, LIVIU NICHIFOREL, 
MARIUS MIRON-ONCIUL

1. INTRODUCERE

Realităţile economice şi ecologice ale lumii contemporane solicită imperios
rezolvarea teoretică şi, mai ales, practică a neajunsurilor create de impactul activităţii
umane asupra mediului ambiant.

Între factorii care exercită influenţe perturbatoare asupra creşterii şi dezvoltării
pădurii, omul se manifestă în mod constant, la scară teritorială, în plan local, regional,
naţional, continental şi global.
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REZUMAT

Localizate în bazinul mijlociu al Bistriţei, caracterizat printr-o pondere mare de
manifestare a impactului antropic asupra integrităţii şi stabilităţii ecosistemelor
forestiere, cercetările s-au concretizat prin realizarea unei cartări a arboretelor
expuse impactului antropic destructiv, cuantificarea pierderilor de creştere în volum,
datorate exploatării iraţionale a acestor arborete şi sublinierea consecinţelor nega-
tive asupra pieţei lemnului în condiţiile social-economice de gestionare a pădurilor
ţării noastre.

Analiza modului de distribuţie spaţială a acestor arborete a făcut posibilă deli-
mitarea unor zone de risc maxim în terenurile forestiere limitrofe localităţilor
Ceahlău, Grinţieş, Bicaz Ardelean, Dămuc şi Bicaz Chei caracterizate şi prin
numărul mare de instalaţii de debitat existent.

Cercetările efectuate arată că o analiză completă a consecinţelor impactului fac-
torului antropic asupra ecosistemelor forestiere şi mai ales cuantificarea în termeni
economici a acestor influenţe trebuie să ia neapărat în considerare şi nivelul deosebit
de ridicat al pierderilor de creştere în volum datorate tăierilor necontrolate efectuate
mult mai devreme de vârsta exploatabilităţii.
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Există o interferenţă obiectivă între procesele economice şi cele ecologice. Problema
care se pune este aceea de a constitui şi delimita un astfel de sistem integrat încât pro-
cesele economice să asigure gospodărirea judicioasă a resurselor naturale ale ecosis-
temelor astfel încât acestea să nu se epuizeze ci, dimpotrivă, să se regenereze perma-
nent.

După cum se observă în modelul din figura 1 relaţiile dintre sistemul societăţii
umane şi eco-sistemul forestier sunt următoarele:

- ecosistemul forestier creează condiţiile de dezvoltare pentru sistemul social;
- societatea umană poate altera structurile ecosistemului forestier;
- sistemul social poate afecta procesele de autoorganizare a ecosistemelor forestiere

(modificări ale parametrilor de scurgere, ale microclimatului etc).
Eficienţa analizei din punct de vedere al impactului factorului antropic este maxi-

mă la nivelul unui bazin hidrografic, unitate geografică relativ uniformă din punct de
vedere al direcţiilor de scurgere a materialului lemnos şi omogenă în ceea ce priveşte
nivelul solicitării de produse din lemn şi grad de dezvoltare economică şi socială. Am
considerat bazinul mijlociu al Bistriţei reprezentativ din punct de vedere al acutizării
impactului factorului antropic asupra ecosistemelor forestiere.

Scopul acestei lucrări de cercetare l-a constituit, deci, estimarea consecinţelor acu-
tizării perturbaţiilor datorate factorului antropic asupra integrităţii şi stabilităţii ecosis-
temelor forestiere din bazinul Bistriţei.

În abordarea acestei problematici se consideră necesară parcurgerea următoarelor
etape standard pentru evaluarea resurselor forestiere în condiţiile manifestării unor fac-
tori destabilizatori:

- identificarea problemei şi determinarea obiectivelor,
- inventarierea resurselor (descrierea situaţiei actuale a zonei studiate, cu descrierea
tipului arboretelor şi a condiţiilor de dezvoltare; stabilirea metodei de lucru şi a
echipamentului necesar; sunt luate în considerare şi alte inventare şi evaluări simi-

Figura 1. Relaţiile dintre sistemului societăţii umane şi ecosistemele forestiere
Relation between human society and forest ecosystems
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lare),
- analiza datelor privind resursele (din perspectiva verificării aspectelor luate în
studiu, pentru determinarea cauzelor acestora şi pentru asigurarea reprezentativităţii şi
a volumului lor),
- exprimarea în unităţi valorice a resurselor în condiţiile acţiunii factorilor dereglatori
consideraţi,
- propunerea unor măsuri necesare remedierii dereglărilor produse,
- monitorizarea (evaluarea rezultatelor aplicării măsurilor propuse).

Problema generală luată în studiu prin lucrarea de faţă este cea a intervenţiilor
umane necontrolate, mai ales prin extrageri excesive de arbori, ceea ce dereglează sta-
bilitatea arboretelor şi provoacă dezechilibre atât sub aspectul structurii orizontale şi
verticale a acestora, cât şi la nivelul interfeţei sistemului cu mediul său. În acest ultim
caz, efectele ecologice sunt dezastruoase, cele mai evidente fiind producerea
alunecărilor de teren şi a inundaţiilor.

Evaluarea pagubelor în termeni economici sau doar cantitativi este esenţială pentru
că reprezintă un element de bază al măsurilor de gospodărire a pădurii în condiţii de
risc. În acest context, apare oportună elaborarea unui sistem de cartare a zonelor de risc
care să ofere un instrument eficient de analiză şi decizie în vederea implementării unor
măsuri silvotehnice de gospodărire speciale.

După analiza datelor referitoare la condiţiile social-economice care determină acuti-
zarea efectelor perturbatoare ale factorului antropic în zona studiată, obiectivul princi-
pal urmărit a fost cel de cuantificare a efectelor dendrometrice şi ecologice asupra
arboretelor din bazinul mijlociu al Bistriţei în corelaţie cu factorii selectaţi şi  evaluarea
posibilităţii de generalizare a metodei de studiu aplicate.

3. METODA DE CERCETARE

Pentru caracterizarea situaţiei actuale şi dimensionarea cantitativă şi calitativă a
influenţelor factorului antropic s-a avut în vedere necesitatea observaţiilor privind:
prejudiciile provocate prin dezechilibrele de structură orizontală şi verticală a
arboretelor, prejudiciile provocate solului forestier, seminţişurilor naturale şi plantaţi-
ilor, prin tăieri ilicite de arbori şi dezechilibrele produse biocenozelor de pădure şi con-
servării biodiversităţii.

Metodologia de cercetare a implicat:
- stabilirea, pentru întreaga zonă cercetată, a ocoalelor silvice şi, în cadrul acestora,

a unităţilor de producţie cu detalierea pe unităţi amenajistice, caracteristice din punct de
vedere al impactului distructiv al factorului antropic după criteriul extragerilor ilicite de
biomasă lemnoasă; 

- înregistrarea modificărilor suferite de mediul forestier şi a stării actuale de sănătate
a arboretelor;

- efectuarea măsurătorilor dendrometrice necesare cuantificării prejudiciilor produse
din punct de vedere al producţiei de lemn;

Milescu et al.
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- identificarea, prin aplicarea unor criterii
specifice, a unor unităţi etalon (în sens negativ)
în privinţa prejudiciilor produse.

Datele, culese cu ajutorul personalului de la
unităţile silvice din zonă şi verificate efectiv în
teren prin sondaj randomizat, cuprind informaţii
privind suprafaţa de impact a fenomenului stu-
diat, inclusiv tendinţele de amplificare a acestu-
ia, volumul de lemn tăiat ilegal, modul de dis-
persie teritorială a acestor manifestări, speciile
lemnoase preferate de delicvenţi şi sortimentele
dimensionale şi industriale ce fac obiectul tăie-
rilor şi vânzărilor ilicite de lemn.

4. REZULTATE şI DISCUŢII

Suprafaţa totală determinată a bazinului
hidrografic Bistriţa este 697,4 mii ha, din care
fondul forestier este reprezentat pe 56,2%,
respectiv 392,5 mii ha. Din aceasta s-a delimitat
şi s-a considerat ca referinţă o suprafaţă de
159,3 mii ha (bazinul mijlociu al Bistriţei), co-
respunzătoare zonei cu efecte ale impactului
antropic cu cea mai mare pondere de mani-
festare.

Dintre toţi factorii care au dus la acutizarea
impactului antropic asupra ecosistemelor
forestiere, s-a constatat că tăierile ilicite de
arbori, mai ales de pe suprafeţele de pădure care
au trecut în proprietate privată, este cel mai
destabilizator. Acest fapt este pus în evidenţă de
suprafeţele afectate şi de pierderile în volum de
lemn pe picior, ca o primă consecinţă a acestor
intervenţii scăpate de sub control. Situaţia din
teren, la momentul culegerii datelor din teren,
este prezentată sintetic pe ocoalele silvice din
perimetrul analizat (tabelul 1).

Cartarea arboretelor expuse impactului antropic s-a realizat în funcţie de para-
metrul consistenţă actuală. Terenurile încadrate în categoria celor foarte puternic afec-
tate de intervenţiile antropice sunt, în acest context, terenuri defrişate sau cu doborâturi
produse de vânt în masă a căror delanşare a fost favorizată de scăderea bruscă a con-
sistenţei. În categoria terenurilor puternic afectate de intervenţiile antropice au fost

T
ab

el
ul

 1
. C

en
tr

al
iz

at
or

ul
 s

ta
ri

i s
up

ra
fe

te
lo

r 
st

ud
ia

te
 la

 n
iv

el
ul

 a
nu

lu
i 2

00
0

Su
m

m
ar

y 
of

 s
tu

di
ed

 a
ri

a 
by

 y
ea

r 
of

 2
00

0



153

încadrate cele cu arborete
brăcuite (cu consistenţa cuprinsă
între 0,1 şi 0,4). Suprafeţele din
fondul forestier pe care inter-
venţiile prin tăieri ilicite s-au păs-
trat sub nivelul dereglator al sta-
bilităţii arboretelor au fost
încadrate în categoria celor slab
afectate.

Analiza modului de dis-
tribuţie spaţială a acestor arborete
a făcut posibilă delimitarea urmă-
toarelor zone de risc maxim în
bazinul mijlociu al Bistriţei (figu-
ra 2): terenurile forestiere li-
mitrofe localităţilor Ceahlău şi
Grinţieş, din Ocolul Silvic
Ceahlău, terenurile forestiere din
zona localităţilor Bicaz Ardelean,
Dămuc şi Bicaz Chei, aflate
iniţial pe teritoriul Ocolului
Silvic Bicaz.

Lemnul pădurilor ajunse la
maturitate reprezintă o sursă de
existenţă la vedere, buştenii pen-
tru procesare în cherestea fiind,
pentru un număr sporit de familii,
singura sursă de venituri. În
lucrare s-a analizat capacitatea de

debitare în cherestea, numărul agenţilor economici care au iniţiat astfel de activităţi,
sursele de aprovizionare cu materie primă şi căile de valorificare a materialului debitat.

După cum s-a observat din analiza numărului de instalaţii de debitat pe comune şi
ocoale silvice, pe raza celor trei comune din O. S. Ceahlău funcţionează un număr de
45 instalaţii de debitat cu o capacitate între 50- 250 m3 lunar, care în total debitează circa

6000 m
3
.

Acest lucru se reflectă în delimitarea, cu ocazia primei faze a cercetării, în raza celor
trei comune a unei zone puternic afectate de extrageri ilicite. Aceeaşi situaţie se mani-
festă şi în O.S. Bicaz unde, pe raza a patru comune, se află un număr de 34 de gatere
care debitează un volum lunar de circa 5000 m3. Şi în acest caz, zonele limitrofe loca-
lităţilor Bicaz Ardelean, Dămuc şi Bicaz Chei sunt puternic afectate de extrageri ilicite,
fiind încadrate în categoria celor de risc maxim.

Ţinând cont că acest volum nu provine din parchetele supuse licitaţiilor la nivelul

Milescu et al.

Figura 2. Repartiţia pe ocoale silvice a suprafeţelor 
afectate de tăieri ilicite
Breakdown on forest districts of illegal cut
tings
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Direcţiei Silvice Neamţ, rezultă că un volum enorm de material lemnos debitat este
obţinut fie prin negocieri de masă lemnoasă la nivelul direcţiei, fie din pădurile parti-
culare.  

În cazul arboretelor destructurate prin intervenţii antropice, pe lângă diminuarea pu-
ternică a funcţiilor ecoprotective prin reducerea consistenţei şi pierderile de volum
datorate extragerii necontrolate a arborilor se pierd şi creşterile în volum pe care le-ar
fi avut arborii extraşi dacă rămâneau pe picior până la vârsta exploatabilităţii.

Pentru analiza statistică necesară cuantificării pierderilor de creştere în volum s-au
selecţionat 275 arborete reprezentative pentru aceste zone (205 la O.S. Bicaz şi 70 la
O.S. Ceahlău). Au fost determinate, pentru fiecare element de arboret, volumele extrase
prin lucrări silviculturale curente, precum şi cele ulterioare, neprevăzute în amenaja-
mente, care au condus la brăcuirea sau chiar defrişarea anumitor suprafeţe.

Datele au fost prelucrate prin metodele specifice statisticii matematice şi rezultă că
în totalul pierderilor estimate de biomasă lemnoasă, pe lângă volumul cumulat al arbo-
rilor extraşi, pierderile de creştere în volum până la exploatabilitate pentru arboretele
incluse în eşantion reprezintă încă 40,2 % la specia molid, 35,5 % la brad şi 30,6 % la
fag, la O.S.Bicaz, şi 43,0 % la molid, 23,7 % la brad şi 16,1 % la fag în O.S.Ceahlău,
valori deloc neglijabile.

Pierderile medii ale creşterilor în volum până la vârsta exploatabilităţii la O.S.Bicaz

sunt 1,64 m
3
an

-1
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-1
pentru molid, 1,12 m

3
an

-1
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-1
pentru brad şi 0,70 m

3
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fag, iar la O.S.Ceahlău 1,86 m
3
an

-1
ha

-1
pentru molid, 1,43 m

3
an

-1
ha

-1
pentru brad şi 0,66

m
3
an

-1
ha-1 pentru fag, probabilitatea de acoperire fiind 95%.

Cercetările efectuate atenţionează asupra faptului că o analiză completă a con-
secinţelor impactului factorului antropic asupra integrităţii şi stabilităţii ecosistemelor
forestiere şi mai ales cuantificarea în termeni economici a acestor influenţe trebuie să ia
neapărat în considerare şi nivelul deosebit de ridicat al pierderilor de creştere în volum

datorate tăierilor necon-
trolate efectuate mult
mai devreme de vârsta
exploatabilităţii. 

Creşterea cererii pen-
tru produsele lemnoase
nu poate decât să incite
proprietarii pădurilor să
efectueze tăieri antici-
pate, în detrimentul
producţiei ulterioare, în
timp ce o conjunctură
cerere-ofertă nefavora-
bilă poate priva
pădurile de lucrările sil-
votehnice necesare. 

Figura 3. Efectul tăierilor ilicite asupra ofertei de lemn pe piaţă
The effect of illegal cuttings on the wood market 
demand
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În condiţiile social-economice în care sunt gestionate pădurile ţării noastre, oferta
existentă pe piaţă nu este constituită doar din volumul lemnos pus în va-loare (conform
cotei de tăiere stabilite), ci din volumul pus în valoare plus cel extras prin delicte (figu-
ra 3). Acest lucru se regăseşte şi în structura cheltuielilor totale necesare obţinerii pro-
ducţiei, în care efor tul  economic dest inat  pazei  păduri lor este ridicat. Dacă
pădurile nu ar fi păzite, accesul la resursa respectivă ar fi liber, preţul ar fi zero, iar can-
titatea recoltată anual ar fi chiar Qliber. În cazul unei eficienţe maxime a sistemului de

pază al pădurilor oferta ar fi egală cu volumul pus în valoare (Qnormal), căreia i-ar core-

spunde un preţ de echilibru pnormal.

În cazul de faţă ponderea delictelor silvice nu poate fi neglijată, oferta existentă pe
piaţă (Qexist) este mai mare decât cota normală, ceea ce face ca preţul obţinut prin lici-

taţie (pexistent) să fie diminuat.

Din perspectiva statului, considerăm că majorarea ofertei de lemn ca urmare a tăie-

rilor ilicite cu peste 550.000 m
3

în perioada analizată are consecinţe negative asupra
preţurilor obţinute ca urmare a licitaţiilor din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ.

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI şI MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A REZUL-
TATELOR

Criteriile de evaluare a pagubelor pricinuite pădurilor prin acutizarea factorului
antropic ne conduc la definirea unei ample dimensiuni de ordin cantitativ şi calitativ a
presiunilor sociale şi economice asupra pădurilor din partea comunităţilor umane.

Dintre toţi factorii care au dus la acutizarea impactului factorului antropic asupra sis-
temelor forestiere, s-a constatat că tăierile ilicite de arbori, mai ales de pe suprafeţele de
pădure ce au trecut în proprietate privată, este cel mai destabilizator. Afectarea puter-
nică a terenurilor din zona analizată a fost favorizată şi de gradul ridicat de accesibili-
tate şi este corelată cu numărul mare de instalaţii de debitat existente aici.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât arboretele respective sunt încadrate, în marea
lor majoritate, în categoria funcţională de protecţie a apelor, având principal scop cel de
a regla debitele afluenţilor Bistriţei din zona lacului de acumulare Bicaz.

Ca reacţie la aceste manifestări destructive se impun următoarele măsuri de urgenţă:
- limitarea cotelor de tăieri la nivelul prevederilor amenajamentelor;
- controlul strict al circulaţiei materialului lemnos, pe întregul lanţ de valorificare şi

distribuţie (pădure - instalaţii de transport – instalaţii de debitat – beneficiarii finali:
firme de construcţii, antreprenori, agenţi economici ce prelucrează masa lemnoasă);

- în zonele în care extragerea infracţională de biomasă lemnoasă a înregistrat valori
considerabile, cum este şi cazul studiat, trebuie să se restabilească echilibrul claselor de
vârstă şi să se dirijeze corespunzător operaţiunile culturale pentru refacerea consistenţei
arboretelor;

- reîmpădurirea suprafeţelor calamitate;
- pentru suprafeţele ce au fost sau urmează să fie restituite particularilor trebuie să

Milescu et al.
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se acţioneze pentru respectarea tratamentelor prevăzute de amenajament;
- reconsiderarea încadrării arboretelor respective în grupe şi subgrupe funcţionale;
- evaluarea corectă a importanţei socio-economice a pădurii (diferenţierea netă a

termenilor „produs” şi „serviciu”, raportaţi la valoarea reală a pădurii, solicitată de so-
cietate, de termenul de „proprietate” a pădurii.

Rezultatele acestei cercetări sunt deosebit de utile comunităţii ştiinţifice din ţară şi
străinătate preocupată de studierea consecinţelor activităţii umane asupra naturii.
Lucrarea trebuie să incite interesul proprietarilor şi gestionarilor de păduri care trebuie
să conştientizeze importanţa unei analize temeinice a condiţiilor în care se pot exploa-
ta resursele şi pot fi folosite serviciile pădurilor.
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ABSTRACT

ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES OF HUMAN-MADE DISRUPTION OVER THE STA-
BILITY AND INTEGRALITY OF FOREST ECOSYSTEMS LOCATED INTO THE BISTRITA
WATERSHED

The study has been carried out in stands that have been damaged more or less by uncontrolled cuttings.
These stands are located in the Bistrita watershed. A great deal of interest has been focussed on assessing
the loss of volume increment due to illegal harvesting. The impact of additional quantity of stumpage,
which enters the legal market has been addressed to, along with the spatial distribution of affected stands,
having in their neighbourhood illegal sawmills, especially in some localities, such as Ceahlau, Grinties,
Bicaz Ardelean, Damuc and Bicaz Chei. The study has shown and analysed the consequences of uncon-
trolled cuttings by taking into account the loss of increment, which occurs in stands affected by illegal cut-
tings. 


