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Cercetãrile privind ideotipurile  de molid cu coroanã îngustã - cu referire
specialã la molidul pendula, Picea abies (L.) Karst f. pendula (Lawson) Sylven,
comparativ cu tipul comun - au avut ca obiectiv cunoaºterea variabilitãþii genetice
pentru fundamentarea ºtiinþificã strategiei de ameliorare a molidului în scopul
obþinerii unor arborete cu randamente polifuncþionale înalte ºi stabilitate ridicatã,
rezistente la doborâturi produse de vânt ºi la rupturi de zãpadã.

Realizarea cercetãrilor ºi elaborarea lucrãrii s-au efectuat sub îndrumarea
ºtiinþificã a regretatului Doctor docent Valeriu Enescu, cãruia îi datorez întreaga
gratitudine pentru coordonarea activitãþii mele de cercetare în domeniul geneticii ºi
ameliorãrii arborilor, pentru îndrumãrile metodologice competente, aprecierile exi-
gente ºi mai ales pentru încrederea acordatã.

Sincere mulþumiri datorez distinºilor profesori de geneticã forestierã de la
Facultatea de Silviculturã ºi Expoloatãri Forestiere din Universitatea “Transilvania”
Braºov, regretatul Prof. dr .ing.Victor Stãnescu ºi Prof. dr. ing. Nicolae ªofletea,
care au fost referenþi ºtiinþifici ai lucrãrii de disertaþie.

Exprim respectoasa mea recunoºtinþã domnilor dr. ing. Ioan Blada pentru
numeroasele sugestii practice oferite în realizarea cercetãrilor ºi interpretarea
rezultatelor, pentru materialul bibliografic pus la dispoziþie, dr. ing. Flaviu Popescu
ºi ec. Cornelia Neamþu pentru ajutorul dat în elaborarea programelor informatice de
prelucrare a datelor, precum ºi celorlalþi colaboratori care m-au ajutat efectiv în
elaborarea lucrãrii.

Datorez o solemnã amintire Prof. dr. H. B. Kriebel, din SUA ºi recunoºtinþã
dr. Eric Teissier du Cros, din Franþa, care în calitate de coordonatori ai Diviziei 2-
Geneticã forestierã din cadrul IUFRO au vizitat experimentele din pepinierã ºi care
au sprijinit ºi aprobat participarea cu douã comunicãri ºtiinþifice la Congresele
IUFRO, ce au avut loc în Finlanda ºi Mlayezia în anuii 1995 ºi respectiv 2000.

Se cuvin mulþumiri conducerilor ºi speciliºtilor în regenerarea pãdurilor din
cadrul direcþiilor silvice Focºani, Bistriþa, Ploieºti, Sfântu-Gheorghe, Tg.-Mureº,
Oradea ºi Rm.Vâlcea care au sprijinit desfãºurarea  cercetãrilor în teren ºi mai ales
au manifestat receptivitate pentru instalarea culturilor experimentale la loc definitiv
în condiþii de producþie.

Aceastã lucrare se adreseazã în primul rând specialiºtilor care activeazã în
cercetarea ºtiinþificã, precum ºi studenþilor de la facultãþile de silviculturã, putând
servi ca un exemplu de abordare a cercetãrilor de geneticã ºi ameliorarea arborilor
forestieri. De asemenea,  lucrarea este utilã inginerilor silvici pentru cunoaºterea
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excepþionalei variabilitãþi a molidului, specia de rãºinoase cea mai valoroasã ºi cea
mai rãspânditã din þara noastrã, pentru promovarea în producþie a ideotipului de
molid cu coroanã îngustã ºi ramuri pendente care este mai productiv ºi mai rezis-
tent la doborâturi ºi rupturi produse de vânt ºi zãpadã.
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