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INTRODUCERE 
 

Importanţa clasică a pădurii ca factor de producţie a unei materii prime esenţiale pentru 

existenţa şi progresul societăţii umane, derivă prin recunoaşterea influenţelor complexe pe care 

pădurea le exercită asupra regimului hidrologic, în combaterea eroziunii solului şi alunecărilor de 

teren, în protecţia terenurilor agricole, a aşezărilor omeneşti şi în ameliorarea şi conservarea 

mediului înconjurător. În conformitate cu aceste deziderate, atât în trecut, cât şi în prezent, sunt 

necesare cercetări fundamentale şi aplicative care ar propune soluţii concrete practicilor silvice 

privind conducerea pădurilor spre structuri optimale, compoziţii corespunzătoare condiţiilor 

staţionale, de productivitate înaltă şi capabile să îndeplinească funcţiile social economice atribuite.  

Astfel, pentru atingerea acestor obiective, este necesar să se stabilească principalele 

caracteristici ale arboretului ca element principal şi decizional în asigurarea stabilităţii 

ecosistemului forestier. Cunoaşterea acestor caracteristici permite evaluarea tendinţelor de 

dezvoltare, a potenţialului ecosistemului forestier de a contracara acţiunile nefavorabile ale 

factorilor de mediu, precum şi posibilitatea realizării unor arborete biologic rezistente la noile 

provocări climatice, înalt productive şi de o eficacitate multifuncţională optimă.  

Dezvoltarea cercetărilor silvice şi poziţia care trebuie să se manifeste faţă de ştiinţa silvică, 

urmează să se bazeze pe evaluarea atentă a spaţiului geografic, economic şi cultural din care facem 

parte. Din acest punct de vedere, după cum menţionează acad. V. Giurgiu, găsim ca deosebit de 

instructivă evaluarea efectuată de marele nostru filosof Mircea Eliade, potrivit căreia „Traian ne-a 

predestinat drept popor de frontieră. Ocuparea şi colonizarea Daciei a însemnat expansiunea cea 

mai răsăriteană pe care a încercat-o Imperiul Roman în Europa. Într-un anumit fel şi geografic, şi 

cultural, dincolo de Bug, Europa încetează. Această concluzie a marelui filosof este întărită de 

argumente silvice. Într-adevăr, fagul – această specie tipic europeană nu a izbutit să se extindă mai 

la răsărit de Nistru. Nici gorunul şi gârniţa n-a reuşit să se angajeze într-o expansiune nord-estică. 

Multe tipuri de ecosisteme forestiere europene cu specific românesc, îşi limitează arealul la graniţa 

estică a romanităţii – în Basarabia. În accepţiunea viitorului spaţiu al Uniunii Europene, pădurile 

noastre sunt ecosisteme de limită estică, iar silvicultura este una de frontieră [7]. Anume din aceste 

considerente, pădurile basarabene necesită o abordare aparte, specifică caracteristicilor de limită de 

areal. 

Una din problemele principale cu care se confruntă în ultimele decenii sectorul forestier, 

este cea care ţine de intensificarea procesului de uscare în masă a pădurilor de foioase, îndeosebi a 

stejăretelor. În ultimii 70-80 ani, uscări în masă a stejarului s-au observat în diferite zone ale 

arealului de răspândire a acestor cenoze, inclusiv şi în spaţiul dintre fl. Nistru şi r. Prut. Acestui 

fenomen i-au fost dedicate multiple cercetări şi au fost publicate numeroase lucrări ştiinţifice pe 

această temă. 
 

ANALIZA FENOMENULUI DE USCARE A STEJĂRETELOR DIN SPAȚIUL EX-

SOVIETIC ÎN BAZA CERCETĂRILOR DE SPECIALITATE DIN ULTIMUL SECOL 
 

Astfel, la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului XX, s-au observat uscări intense în 

arboretele de stejar în regiunea Harikov [18]. În această zonă, după cum afirmă autorul, uscarea 

stejăretelor a fost provocată de coborârea nivelului apelor freatice în urma secetelor din anii 1902-

1904, precum şi a iernilor fără zăpadă din aceeaşi perioadă. Cu toate acestea, concluzia prezentată 

de autor nu oferă explicaţii despre motivele de uscare a stejăretelor care au fost înregistrate încă la 

mijlocul anilor 80 ai secolului XIX la Vila Maiaţk din aceiaşi regiune. Uscări cu o intensitate 

ridicată au fost înregistrate îndeosebi în arboretele cu consistenţă redusă. De asemenea s-a constatat, 
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că arborii din margine de masiv s-au păstrat mai bine decât cei situaţi la 20-100 m de la marginea 

pădurii.  

De asemenea, uscări în masă au fost înregistrate în arboretele exploatabile, şi îndeosebi în 

cele de vârstă mijlocie (40-50 ani) la Vila Olihovsk din regiunea Podolsk. Cauza uscării stejăretelor 

în acest masiv de pădure după afirmarea cercetătorului A.V. Topcevskii constă în slaba dezvoltare a 

sistemului radicular. Dezvoltarea slabă a sistemului radicular al arborilor este motivată de 

schimbările parvenite în acest sistem ca rezultat al provenienţei din lăstari a mai multor generaţii de 

stejărete din acest masiv silvic. 

Evident, că prima generaţie care avea provenienţă din sămânţă avea un sistem radicular bine 

dezvoltat, capabil să asigure o creştere şi dezvoltare constantă a arborilor până la vârste de peste 

100 ani. Următoarele generaţii de arbori provenite din lăstari au utilizat cu preponderenţă rădăcina 

veche a arborelui extras, care după 2-3 generaţii şi-a redus substanţial potenţialul şi nu a mai fost 

capabilă să reziste noilor condiţii de mediu, creştere şi dezvoltare. Astfel, după părerea autorului, 

degradarea sistemului radicular a influenţat în mod categoric dezvoltarea părţii aeriene a arborelui 

(aparatul foliar, indicii de creştere, etc.), iar ca rezultat a intensificat procesul de uscare a masivului 

silvic menţionat. 

De asemenea este necesar de menţionat, că rădăcinile exemplarelor de stejar provenite din 

lăstari în condiţiile de silvostepă pe soluri cenuşii închise prezintă o dezvoltare slabă, şi doar la 

exemplarele provenite din seminţe la vârsta de 90 ani, adâncimea sistemului radicular atinge 3,5 m. 

De regulă, la exemplarele provenite din lăstari, adâncimea sistemului radicular nu depăşeşte 2,0 m. 

Desigur, dezvoltarea slabă a sistemului radicular şi dispunerea acestuia în orizonturile superioare 

ale solului a influenţat substanţial  starea părţii subterane a arborilor, ceea ce a şi provocat uscarea 

în masă în perioada anilor 1904-1905 a stejăretelor din masivul menţionat. Arboretele provenite din 

lăstari nu au putut să reziste la trei ani de secetă consecutiv. Arborii proveniţi din sămânţă cu 

rădăcina adânc pătrunsă în sol, aproape că nu au simţit seceta prelungită şi au continuat să aibă o 

creştere normală.  

În trupul de pădure Şipov din regiunea Voronej, uscarea stejăretelor a fost înregistrată în 

anul 1928 [57]. Procesului de uscare au fost supuşi atât arborii izolaţi, cât şi masive întregi de 

pădure. În primul rând au fost afectate arboretele încadrate în clasele de producţie inferioară (IV-V) 

şi cu vârsta de peste 15 ani. Printre arboretele exploatabile şi de vârste mijlocii se uscau în deosebi 

cele încadrate în clasele de producţie I-III, iar printre arboretele tinere cele încadrate în clasele de 

producţie III-IV şi arboretele pure. Autorul considera că uscarea stejarului este cauzată de un 

complex de factori, dominant fiind  seceta din anul 1921 şi mai puţin cea din anul 1924, care au 

contribuit esenţial la slăbirea vitalităţii pădurii.  

Cercetările efectuate mult mai târziu de către I.M. Naumenko [57] au constatat de asemenea, 

că uscarea stejarului este cauzată atât de factorii descrişi anterior, cât şi de apariţia unor focare de 

Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.). Autorul prezintă un şir de cauze care au contribuit 

la reducerea vitalităţii arboretelor, înmulţirea în masă a insectelor foliare şi ca rezultat uscarea 

stejăretelor. Printre cauzele principale se menţionează coborârea nivelului apelor freatice, secetele 

lungi estivale şi iernile aspre fără zăpadă, schimbările bruşte de temperatură primăvara şi toamna, 

focarele de Lymantria dispar şi făinarea. 

La rândul lor, cercetătorii A.I. Stratonovici şi E.P. Zaborovskii în 1936 [64]explică uscările 

în masă a stejarului din masivul de pădure Şipov în anii 1928-1929 drept urmare a schimbărilor 

climatice înregistrate şi apariţia focarelor de dăunători. Autorii au constatat, că procesului de uscare 

sunt supuse mai des şi pe suprafeţe mai mari arboretele exploatabile spre deosebire de arboretele 

tinere.  

După cum afirma A.I. Stratonovici şi E.P. Zaborovskii în 1931 [64], sunt supuse procesului 

de uscare toate stejăretele din acea zonă indiferent de configuraţia terenului. Dintre arboretele care 

vegetau pe solurile cele mai fertile, mai mult au avut de suferit cele dispuse pe fundul văilor şi mai 

puţin cele situate pe platouri. S-a constatat de asemenea, că expoziţia terenului nu a influenţat în 

nici un fel gradul de uscare a arboretelor. Uscările s-au produs în mod egal, atât în arboretele 

provenite din lăstari, cât şi în cele provenite din sămânţă. În arboretele amestecate, uscările s-au 
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produs cu o intensitate mai mică decât în arboretele pure. Ulterior, uscarea stejăretelor din masivul 

Şipov a fost înregistrată şi în anii 1950-1959 în arborete cu vârste cuprinse între  140-150 ani 

încadrate preponderent  în clasa de producţie IV-V [19].  

În anii 1942-1946 s-au înregistrat uscări în masă a stejăretelor din Republica Tatarstan, în 

deosebi în partea stângă a râului Volga [58]. Printre cauzele ce au provocat aceste uscări în masă au 

fost identificate următoarele : 

1. Factori climaterici – geruri puternice din timpul iernii care au provocat îngheţul mugurilor  

(degerarea) şi seceta din timpul verii; 

2. Factorii hidrologici – coborârea nivelului apelor freatice legate în special de secetele 

prelungite din anii precedenţi; 

3. Factorii biologici – atac de boli şi dăunători ( atac de insecte, ciuperci, etc);  

4. Factori silvotehnici – reducerea consistenţei arboretelor în urma tăierile selective aplicate. 

După părerea cercetătorului N.V. Napalkov [58], înrăutăţirea stării de sănătate a pădurilor  

din Republica Tatarstan în iarna 1941-1942 a fost cauzată de reducerea consistenţei arboretelor în 

urma tăierilor selective. Aceste tăieri au favorizat creşterea umidităţii solului în timpul toamnei, 

sporirea consumului de azot de către rădăcini şi a favorizat coborârea temperaturii din interiorul 

masivelor de pădure în timpul iernii. Din această cauză, în arboretele cu consistenţă redusă, 

procentul arborilor cu vitalitate aproape de cea normală s-a redus considerabil în comparaţie cu 

arboretele cu consistenţa normală. 

Uscarea dumbrăvilor a mai fost favorizată şi de alte cauze decât cea a iernilor aspre din anii 

1941 şi 1942. În anul 1942, mugurii frunzelor au fost afectaţi în mare măsură de îngheţuri, ceea ce a 

întârziat înfrunzirea arborilor care s-a produs din mugurii dorminzi în prima decadă a lunii iulie. 

Această perioadă s-a suprapus în mare măsură cu perioada dezvoltării (răspândirii) în masă a 

făinării la stejar, ceea ce a contribuit substanţial la reducerea asimilării carbonului de către plante pe 

parcursul întregii perioade de vegetaţie. Cele mai multe cazuri ale atacurilor de făinare a stejarului 

s-au produs în arboretele parcurse cu tăieri de igienă. În acelaşi an 1942, în toate gospodăriile 

silvice din Tatarstan au fost înregistrate focare de Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.). 

Cele mai multe atacuri s-au produs în arboretele cu vârste cuprinse între 30-80 ani. 

Arboretele cu vârste mai mici sau mai mari de cele menţionate au fost afectate de uscări pe 

suprafeţe neînsemnate. Cel mai mult au avut de suferit în urma uscărilor arboretele situate pe pante 

cu expoziţie sudică şi sud estică, iar ca rezultat al păşunatului abuziv în unele arborete s-a produs 

tasarea solului, ceea ce a dus la dereglarea procesului de aeraţie a rădăcinilor arborilor şi a solului în 

ansamblu. Ca rezultat a acestui complex de factori, precum şi a îngheţurilor puternice din aceşti ani 

s-a produs uscarea definitivă a acestor arborete.  

O evidentă reducere a rezistenţei biologice a exemplarelor provenite din lăstari din cadrul 

dumbrăvilor din regiunea Cuibâşev a fost cauzată de gerurile puternice din timpul iernii care au 

înregistrat temperaturi de până la 49g C [56]. În materialele publicate, autorul relatează, că de 

îngheţuri au suferit toate arboretele de cvercinee fără excepţie. Trecerea bruscă de la temperaturile 

reci ridicate ale iernii la temperaturi ridicate din timpul verii de asemenea a contribuit în mare 

măsură la intensificarea procesului de uscare a dumbrăvilor. Ca rezultat au apărut înmulţiri în masă 

a dăunătorilor Fluturele cu coada aurie (Euproctis chrysorrhoea L.) şi Omida păroasă a stejarului 

(Lymantria dispar L.). Focarele de Fluture cu coada aurie au fost identificate timp de 7 ani (1949-

1955), iar maxima focarului a fost înregistrată în anul 1953.  

Cercetătorii A. I. Ilinschii şi A.I. Kobozev [48] consideră că rolul Omizii păroasă a stejarului 

(Lymantria dispar L.) în intensificarea procesului de uscare a stejăretelor este mult exagerat. După 

părerea acestor cercetători, uscarea stejaretelor poate fi cauzată doar de un complex de factori 

abiotici combinaţi cu alţi factori de origine biotică şi antropică. 

F. S. Iacovlev [66] consideră cauza uscării stejarului ca fiind cea legată de temperaturile 

scăzute din timpul iernii şi umiditatea excesivă din timpul primăverii, care duc la dereglarea 

funcţiilor sistemului radicular. Contrar acestei idei se expune V.Ia. Ciastuhin [65]. Acest cercetător 

consideră că motivul principal al uscării stejarului este ciuperca Gheaba de rădăcină (Armillaria 

mellea Fr.). Această concluzie se bazează pe faptul, că în pădurile din zona Stepei de Camenca 

520



(regiunea Oriol) unde lipseşte acest dăunător nu sunt înregistrate uscări în masă a stejarului, iar în 

pădurile din zona Şipov (regiunea Voronej) aflate la 60 km de pădurile din zona stepei menţionate, 

acest dăunător se întâlneşte în masă şi este considerat ca principala cauză ce provoacă uscarea 

stejarului. Despre rolul ciupercii Gheaba de rădăcină (Armillaria mellea Fr.) în uscarea stejarului se 

menţionează şi în lucrările savantului A.T. Vakin [20]. Ciuparca dată se consideră foarte iubitoare 

de umiditate şi preferă solurile de solonciac, iar pe solonciacuri, arboretele de stejar sunt supuse rar 

atacurilor de Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.), fapt despre care ne mărturiseşte 

savantul P. Rimskii-Korsakov, aducând drept exemplu stejăretele din masivul Şipov. 

Prezintă interes informaţia cercetătorilor S.Z. Kurdiani şi A.I. Ilinschii, prin care se 

relatează, că Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar L.) atacă în primul rând formele timpurii 

ale stejarului. Acest fapt este confirmat şi de cercetătoarea E. I. Encova [35], care mai adaugă, că 

dacă focarele sunt de proporţie mai mare, acest dăunător atacă şi frunzele apărute mai târziu. 

Despre uscarea dumbravelor din rezervaţia Hopersk (regiunea Rostov), dumbravelor din 

regiunile Volgograd, Rostov, Voroşilovgrad, Orenburg şi Voronej se menţionează în lucrările 

cercetătorilor N.V. Malikov [54] şi A.I. Voronţov [26]. Aceşti savanţi nu consideră cauza principală 

a uscării stejarului acţiunea dăunătorilor foliari, rezervând un rol important ciupercii Gheaba de 

rădăcină (Armillaria mellea Fr.), care a fost depistată pe toţi arborii uscaţi sau în curs de uscare. Ca 

rezultat, necroza şi putregaiul se consideră cauze secundare în procesul de uscare a stejăretelor. 

Reducerea vitalităţii dumbrăvilor este cauzată, după părerea autorilor, de schimbarea regimului 

hidrologic al solului în urma coborârii nivelului apelor freatice în anii secetoşi.  

De asemenea prezintă interes şi materialele Conferinţei ştiinţifico-tehnice privind uscarea 

stejarului în masă care a avut loc în anul 1972 în or. Puşkino din regiunea Moscova, în cadrul 

Institutului Unional în domeniul Pădurii şi Amelioraţiilor silvice cu genericul “Măsuri de 

îmbunătăţire a stării dumbrăvilor din partea europeană a Federaţiei Ruse”. În baza materialelor 

prezentate în cadrul conferinţei, participanţii au adoptat 19 declaraţii pe marginea acestei probleme.  

După părerea savanţilor B.M. Alimbek, M.D. Danilov, A.K. Denisov şi M.M. Mihailov 

[31], degradarea dumbrăvilor de provenienţă din lăstari amplasate pe cursul de mijloc al râului 

Volga are loc datorită răspândirii putregaiului, consistenţei neuniforme a arboretelor (consistenţă 

redusă), sistemului radicular superficial şi practicarea arboretelor pure de stejar. Uscarea periodică a 

dumbrăvilor pe platoul rusesc este, după părerea savantului A.I. Voronţov [25], rezultatul 

schimbărilor climaterice, al secetelor prelungite, al iernilor aspre, al coborârii nivelului apelor 

freatice şi al schimbărilor parvenite în sistemul hidrologic al luncilor râurilor. Autorii au ajuns la 

concluzia, că cel mai des uscarea dumbrăvilor nu este cauzată de boli sau dăunătorii silvici, 

deoarece focare ale acestora nu sunt înregistrate în arboretele uscate sau în curs de uscare studiate.  

Un rol important în intensificarea procesului de uscare a stejăretelor după părerea savantului 

A.I. Voronţov îi revine traheomicozei de stejar, care este provocată de ciupercile din genul 

Ophiostoma. Apariţia acestui fenomen şi dezvoltarea lui intensă a fost înregistrată îndeosebi în 

perioadele secetoase care au provocat dereglări ale sistemului hidric din cadrul ecosistemelor 

forestiere. În perioadele cu umiditate suficientă, dezvoltarea acestui fenomen în cadrul stejăretelor a 

fost foarte lentă şi neesenţială. 

După părerea savantului V.A. Gorohov [30], principalele cauze care au contribuit la 

reducerea vitalităţii stejăretelor din regiunea Voronej, sunt secetele şi iernile aspre fără zăpadă din 

anii 1966-1967, schimbările regimului hidrologic al solului, păşunatul intensiv şi nenumăratele 

atacuri ale coronamentului de către dăunătorii foliari.  

Seceta din anul 1967 a contribuit la coborârea bruscă a nivelului apelor freatice în stepa 

regiunii Orenburg, cea ce a provocat ulterior uscarea în masă a stejarului. Stejăretele au început să 

se usuce în anul cu secetă, iar apogeul a fost înregistrat în anul următor [48]. Cercetătorii A.B. 

Lobanov şi A.A. Rîjkov [62] au stabilit, că în multe zone din partea europeană a URSS, uscarea 

stejarului în masă s-a înregistrat în anii 1969-1970. Intensitatea uscării a crescut  odată cu înaintarea 

în vârstă a arboretului. 

În Ucraina, uscări în masă a stejarului au fost înregistrate majoritar în arboretele încadrate în 

clasa VI de vârstă. În regiunea Volgograd s-au înregistrat cu preponderenţă arborete încadrate în 
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clasa V-a de vârstă, iar în Republica Ciuvaşia arborete încadrate în clasa VII-a de vârstă. În cadrul 

arboretelor provenite din sămânţă sunt înregistraţi mai puţini arbori uscaţi, decât în arboretele 

provenite din lăstari. Conform datelor cercetătorilor A.V. Lobanov, A.A. Râjkov [62], N.P. 

Pavlinov [60], K.B. Losiţkii [50], uscarea stejăretelor în partea europeană a URSS se datorează 

secetelor, îngheţurilor puternice, schimbării regimului hidrologic şi distrugerii în masă a frunzişului 

de către insectele dăunătoare. 

Una din cauzele principale ce a contribuit în ce mai mare măsură la reducerea rezistenţei 

biologice a stejăretelor din R. Moldova, şi ca rezultat a provocat intensificarea procesului de uscare 

a acestora ţine de gospodărirea necorespunzătoare a pădurilor în ultimele 2-3 secole, îndeosebi 

aplicarea defectuoasă a lucrărilor silvotehnice de îngrijire-conducere şi a celor de exploatare–

regenerare. Din datele existente se cunoaşte, că până la 1861 exploatarea pădurilor din acest 

teritoriu se efectua prin aplicarea metodei selective. Se extrăgeau în mare majoritate doar arborii ce 

corespundeau necesităţilor de moment, iar pe picior erau lăsaţi doar arborii care nu prezentau 

interes. În a doua jumătate a secolului XIX au început să fie aplicate şi tăieri rase în benzi înguste, 

însă rezultatele au fost aceleaşi, deoarece regenerarea pădurii şi într-un caz şi în altul se realiza 

natural pe cale vegetativă. În prezent, arboretele de vârste înaintate de stejar care sunt rezultatul 

acestei gospodăriri sunt provenite din lăstari în proporţie de peste 80% de generaţiile III-IV şi mai 

mare.  

În acest context, după cum s-a menţionat mai sus, pe întreg teritoriul URSS, inclusiv în R. 

Moldova, în deceniile 7-9 ale secolului XX au fost efectuate cercetări privind cauzele uscării în 

masă a stejăretelor din fondul forestier naţional. Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate în anii 

1973 – 1978 de către angajaţii Catedrei amenajarea pădurilor şi geodezie din cadrul Academiei 

agricole din Kiev au fost definite pentru prima dată principalele cauze ale acestui fenomen şi au fost 

propuse unele recomandări de combatere a acestui flagel, iar ca rezultat al aplicării acestor măsuri, 

îmbunătăţirea stării de sănătate a arboretelor de cvercinee. 

Cercetările efectuate de către colaboratorii Academiei  Agricole din Ucraina [29] au 

confirmat că sistemul radicular al exemplarelor de stejar provenite din lăstari au structură specifică, 

mult diferită de rădăcina exemplarelor provenite din sămânţă. De regulă, în interiorul rădăcinii se 

evidenţiază pivotul principal provenit încă de la planta mamă de provenientă din sămânţă, în 

preajmă se aşează rădăcinile arborilor proveniţi din lăstari din prima generaţie, apoi puţin mai sus se 

aşează rădăcinile arborilor din generaţiile următoare. Cel mai aproape de suprafaţa solului (20-25 

cm) se află rădăcinile ultimei generaţii provenite din lăstari. Pe verticală, aşezarea rădăcinilor 

exemplarelor provenite din lăstari se prezintă în aceeaşi ordine. Rădăcinile primei şi a doua 

generaţii îşi au începutul mai jos de colet, generaţia a treia la nivelul sau aproape de colet, iar 

generaţia a patra la colet sau mai sus de colet. Aşadar, cu cât generaţia este mai înaintată cu atât 

rădăcinile exemplarelor provenite din lăstari sunt mai expuse atacurilor nedorite ale diferitor factori 

abiotici şi biotici. 

Tulpinile arborilor proveniţi din lăstari sunt unite între ele formând o tufă care înconjoară 

cioata din părţi sau din partea de sus. Tulpinile în formă de tufă au de obicei rădăcină comună, 

cioatele generaţiilor precedente putrezesc, iar în locul lor se formează goluri. Putregaiul care este 

prezent în rădăcina în stare de putrefacţie, treptat trece în tulpina arborilor în creştere. Din această 

cauză se înrăutăţeşte alimentaţia arborelui cu substanţe nutritive, se reduce rezistenţa acestuia la 

modificările condiţiilor de mediu şi la atacul diferitor dăunători, provoacă intensificarea procesului 

de uscare a unor părţi a arborelui, iar ulterior şi a întregului arbore, respectiv arboret.  

În cadrul arboretelor provenite din lăstari, partea aeriană a ultimei generaţii asigură cu  

substanţe nutritive întregul sistem radicular ce întruneşte rămăşiţe de rădăcini a tuturor generaţiilor. 

De regulă, arborii proveniţi din lăstari de generaţia a 4-a păstrează şi unele rădăcini viabile ale 

arborilor proveniţi din lăstari de generaţia 1-2 şi întregul sistem radicular al celor de generaţia a 3-a. 

Din datele prezentate de cercetătorii M. A. Liubinsk, A.I. Zacordonţa, I. M. Sâtnic [45] se 

poate concluziona, că plantele în condiţii extremale îşi mobilizează toate eforturile pentru a-şi 

dezvolta sistemul radicular. Savanţii G. Poriţki, M. Gordieno, ş.a., au determinat că arborii proveniţi 

din lăstari conţin de 2,7-3 ori mai puţine rădăcini fiziologic active decât cei proveniţi din sămânţă 
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[61]. După cum se cunoaşte, substanţele nutritive sunt asimilate din sol prin intermediul rădăcinilor 

tinere. Caracteristic sistemului radicular al arborilor proveniţi din lăstari este faptul, că procesul de 

pierdere a rădăcinilor este de la periferie spre pivotul principal şi nu invers, cum are loc la 

exemplarele provenite din sămânţă .  

După cum s-a menţionat anterior, sistemul radicular al arborilor proveniţi din lăstari este 

puţin dezvoltat şi este reprezentat doar de rădăcini superficiale. Pivotul rădăcinii există doar la unii 

arbori de primă şi mai puţin probabil de a doua generaţie de provenienţă din lăstari. În anii secetoşi, 

sistemul radicular superficial nu poate să asigure partea aeriană cu apă şi substanţele minerale 

necesare. Această concluzie se bazează pe cercetările efectuate de specialiştii ucraineni [61] privind 

intensitatea dezvoltării microorganismelor în rizosfera rădăcinii arborilor proveniţi din lăstari şi 

sămânţă din pădurile R. Moldova.  

După părerea cercetătorilor N.D. Krasilnikov [48], S.A. Samţievici[63] şi A.I. Ahromenko 

[17], intensitatea dezvoltării microorganismelor în rizosfera arborilor este direct proporţională cu 

intensitatea proceselor  fiziologice a sistemului radicular. Cu cât procesele vitale decurg cu o 

intensitate mai ridicată, asimilând o mai mare cantitate de  substanţe organice, cu atât mai intens se  

dezvoltă microorganismele în rizosferă [48]. Conform datelor aceloraşi cercetări [61], arborii de 

stejar proveniţi din lăstari din R. Moldova, conţin mai puţine microorganisme în rizosfera 

rădăcinilor în primii 45 cm din stratul solului decât exemplarele provenite din sămânţă. O diferenţă 

mai mare s-a constatat în anii secetoşi. Aceasta se explică prin faptul, că rădăcinile exemplarelor de 

stejar provenite din sămânţă pătrund mai adânc în sol, şi asigură necesarul de apă şi alte substanţe 

nutritive pentru rădăcinile superioare situate în orizonturile de la suprafaţa solului.  

În rezultatul gospodăririi timp îndelungat a arboretelor în regim de crâng, în cadrul acestor 

cenoze se produc schimbări esenţiale la nivelul  regimului hidrologic, termic şi pedologic. Aceste 

schimbări se motivează prin reducerea potenţialului biologic al arborilor componenţi ai cenozei de a 

asigura buna funcţionalitate a sistemului integrat de nutriţie a acestora, prin reducerea capacităţii de 

rezistenţă la schimbările climatice şi de altă natură, prin potenţialul scăzut al arboretului de a crea 

un microclimat caracteristic cenozelor forestiere, prin modificarea nefavorabilă a structurii şi 

compoziţiei arboretului, prin reducerea consistenţei şi înţelenirea solului în urma uscărilor rezultate, 

etc. 

Reducerea consistenţei arboretului sub cea normală în urma extragerii arborilor uscaţi, 

provoacă iluminarea intensivă a solului, care la rândul său favorizează dezvoltarea păturii erbacee. 

Savantul american S.A. Wild [16] a determinat, că în pinetele din SUA pătura erbacee transpiră mai 

multă umiditate decât arboretul. Astfel, consumul mediu anual pentru pătura erbacee a constituit 

160 mm, iar pentru arboret doar 100 mm. Această constatare confirmă cu aproximaţie datele 

obţinute de savanţii sovietici în zona centrală şi din taigaua de nord a URSS [55]. Acelaşi savant 

menţionează [56], că în frăsinete situate pe cernoziomuri sudice din regiunea Balaşovsk,  din 

cantitatea totală de umiditate, pătura erbacee consumă circa 38%, cu preponderenţă din orizontul 

superior al solului.  

Astfel se constată faptul, că pătura erbacee face concurenţă arborilor în ce priveşte consumul 

de apă nu numai în condiţii de secetă, dar şi în zone cu umiditate ridicată. Conform datelor 

savantului V.G. Karpov [41], solurile drenate din cadrul cenozelor forestiere din taiga dispun de 

umiditate suficientă doar în anii cu precipitaţii abundente. În anii cu precipitaţii mai puţin 

abundente, în orizonturile superioare ale solului unde sunt concentrate majoritatea rădăcinilor 

speciilor lemnoase, dar şi a celor erbacee, se constată o insuficienţă de umiditate în sol. În a doua 

jumătate a sezonului de vegetaţie, rezervele de apă se pot reduce până la nivelul la care acestea sunt  

greu accesibile, iar în anii secetoşi insuficienţa apei se constată pe parcursul întregului sezon de 

vegetaţie. 

S-a constatat, că înţelenirea solului în stejăreto - frăsinete cu predominarea frasinului duce la 

aceeaşi reducere de umiditate în sol, chiar şi în condiţiile când cantitatea de precipitaţii este 

suficientă [30]. Pătura erbacee este cea mai rezistentă la condiţiile perioadelor de secetă, dispunând 

de un potenţial suficient ca după un an secetos să-şi dezvolte partea aeriană din contul sistemului 

radicular [59]. La rândul lor, plantele lemnoase în perioadele de secetă, de regulă, din lipsă de 
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umiditate îşi reduc creşterea, sistemul radicular nu se dezvoltă şi nu funcţionează în regim normal, 

ca rezultat se intensifică procesul de uscare, ceea ce provoacă uscarea totală a arborelui [30].  

Reducerea consistenţei arboretelor favorizează păşunatul ilegal care se practică de regulă în 

majoritatea arboretelor de acest gen din R. Moldova. În această categorie de arborete se încadrează 

cu preponderenţă stejăretele provenite din lăstari de generaţia II - V, la care  după cum s-a afirmat 

anterior, sistemul radicular este dispus în orizonturile superioare ale solului. Primăvara, precum şi în 

urma ploilor când orizonturile superioare ale solului sunt umede, animale ce păşunează în aceste 

păduri produc tasarea solului, ruperea rădăcinilor subţiri de la suprafaţă şi vătămarea celor mai bine 

dezvoltate. Ca rezultat se reduce porozitatea solului,  filtrarea apei în orizonturile inferioare ale 

solului şi pătrunderea oxigenului. Activitatea microflorei/faunei devine din ce în ce mai diminuată, 

iar intensitatea respiraţiei este sub nivel. După cum afirmă savanţii H. Lir, G. Polster, G. Filder şi A. 

D. Tarabrin, tasarea solului contribuie esenţial la reducerea cantităţii de aer în sol, la reducerea 

activităţii fiziologice şi în cele din urmă la uscarea definitivă a plantelor lemnoase.  

De regulă, în arboretele în care are loc păşunatul intensiv, mai întâi este distrus seminţişul, 

iar apoi puietul de talie mare şi subarboretul. Arboretul rămânând fără seminţiş, puiet şi arbuşti, iar 

în cele din urmă şi fără faună, devine sensibil şi de regulă este sortit uscării totale. 

De asemenea, după cum a fost menţionat anterior, în urma tăierilor selective şi a păşunatului 

intensiv au loc schimbări esenţiale ale microclimei din cadrul arboretului. În acest context, se 

modifică şi intensitatea proceselor fiziologice din cadrul acestuia. În primul rând are loc sporirea 

considerabilă a intensităţii transpiraţiei şi respiraţiei aparatului foliar şi a lăstarilor. Pierderile de 

umiditate în urma acestor procese se completează cu mari greutăţi sau de loc. Insuficienţa umidităţii 

reduce activitatea meristemului apical.  

Conform datelor savantului V.O. Kozarean, una din principalele cauze ce provoacă 

îmbătrânirea arborelui este reducerea continuă a posibilităţii de absorbţie a substanţe nutritive de 

către mugurii terminali. Ca rezultat, aceştia nu asimilează integral substanţele nutritive sintetizate de 

frunze, ceea ce permite asimilarea substanţelor rămase de către mugurii dorminzi, care ulterior 

formează lăstarii lacomi. La speciile de stejar, mugurii dorminzi devin activi la cele mai mici 

schimbări ale condiţiilor de mediu şi ale stării arborelui. Dezvoltarea lăstarilor lacomi din mugurii 

dorminzi este o reacţie la schimbările climatice şi poate servi drept indice principal al înrăutăţirii 

stării de sănătate a arborilor.  

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

Din analiza literaturii de specialitate din ultimul secol privind evoluţia procesului de uscare 

în masă a stejăretelor şi a gorunetelor, precum şi a cauzelor ce au provocat şi au intensificat acest 

fenomen putem concluziona următoarele : 

1. Una din problemele principale cu care se confruntă în ultimele decenii sectorul forestier, este cea 

care ţine de intensificarea procesului de uscare în masă a pădurilor de foioase, îndeosebi a 

stejăretelor. În ultimii 70-80 ani, uscări în masă a stejarului s-au observat în diferite zone ale 

arealului de răspândire a acestor cenoze, inclusiv şi în spaţiul dintre fluviul Nistru şi râul Prut.  

2. Uscarea în masă a stejăretelor şi a gorunetelor este provocată de regulă de un complex de factori 

de ordin abiotic, biotic şi silvotehnic, care nu acţionează în mod separat, ci se află într-o strânsă 

legătură, interdependenţă şi interconcordanţă. 

3. Intensificarea procesului de uscare este în strictă concordanţă cu starea generală a arboretului, şi 

chiar cu starea fiecărui arbore în parte. Acest proces de regulă se manifestă mai pronunţat la arborii 

de provenienţă din lăstari, intensificându-se îndeosebi la arborii ce sunt proveniţi din lăstari de 

generaţiei mai înaintate. Se constată, că în acelaşi arboret, arborii de aceeaşi provenienţă şi de 

aceeaşi generaţie nu sunt afectaţi în egală măsură, ceea ce confirmă diferite grade de rezistenţă între 

arbori cu aceleaşi caracteristici. În acest context, se poate vorbi despre calităţi diferite între 

exemplare din cadrul aceleaşi specii, pornind de la diversitatea intraspecifică a fiecărei specii de 

stejar. Analiza acestor rezultate, confirmă în primul rând existenţa diversităţii populaţionale în 

cadrul speciilor de stejari şi rezistenţa diferită a acestor populaţii (ecotipuri) la acţiunile perturbante 

ale factorilor de mediu, inclusiv şi la intensificarea procesului de uscare în masă. 
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4. În urma analizei surselor ştiinţifice privind procesul de uscare a stejăretelor şi a gorunetelor la 

nivelul întregului areal de răspândire, se poate menţiona, că intensitatea acestui fenomen a fost 

influenţat de asemenea de un complex de factori, printre principalii menţionându-se următorii: 

 înrăutăţirea condiţiilor climaterice [5, 6, 23, 24]; 

 coborârea nivelului apelor freatice şi apariţia secetelor [9,10,17, 21, 27, 28]; 

 îngheţurile puternice[22]; 

 îngheţurile tardive, umezirea excesivă a solului şi răspândirea în masă a dăunătorilor 

[1,12, 13, 14, 15, 22,]; 

 apariţia focarelor provocate de insectele dăunătoare şi schimbările condiţiilor 

climaterice [2, 3, 4, 34, 35, 37,]; 

 apariţia în masă a bolilor provocate de ciuperci [11, 12, 29]; 

 apariţia micozelor [32, 33, 36]; 

 tasarea solului în urma păşunatului [7, 8, 42, 43, 46, 47]; 

 dezvoltarea sistemului radicular superficial al arborii proveniţi din lăstari [38, 39, 40, 

54]; 

 folosirea ghinzii provenite din alte zone geografice în procesul de creare a culturilor 

silvice [2, 18, 31]; 

 vătămările provocate prin tăieri de igienă [24, 47, 48, 49, 50, 51]; 

 răspândirea putregaiului la exemplarele provenite din lăstari [52, 53]; 

  precum şi alte cauze similare cum ar fi gerurile puternice din timpul iernii şi secetele 

din timpul verii. 
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Abstract: The paper presents aspects regarding the ornamental value of some Floribunda and 

Teahibrida rose varieties, from „Tudor Neculai” nursery collection, cultivated in Iasi region 

conditions. The observations regarded six rose varieties, three from Floribunda class: Betty Prior’, 

‘Foc de Tabără’ and ‘Rumba’ and three from Teahibrida class: ‘Burgund’, ‘Crimson Glory’ and 

Grand Prix’. There were studied six features defining the decorative value of these varieties, 

respectively: the foliage, the diseases resistance, the flowering intensity, the form of the flower, 

the colour of the petals and the odour. 
Key words: roses, variety, flower, foliage, perfume 

 

INTRODUCTION 
 

One of the basic components of the green spaces ensuring the aesthetic aspect of the localities 

and which contributes to the health and good state of mind of people and to insuring a favourable 

work climate, is constituted by the floral and rose arrangements. 

The rose has been considered ever since the past “The Queen of Flowers”, because of its 

multiple qualities and especially the richness and beauty, perfume and the different colours and 

shapes (Eckart, 2003). 

They are characterized through a series of characteristics, among which we mention: 

1. - the bush shape; 2. - the vigour; 3. - the leafage; 4. - the resistance to diseases; 5. - the 

shank and the floral peduncle; 6. - the blooming intensity; 7 -the rose bud shape; 8. - the flower 

shape; 9. -the durability of the flower in the field; 10. - the colour at opening; 11. - the colour at 

blossoming ; 12. - the manner of petals fall; 13. - the perfume. 
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