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Procedee de evaluare a sta iunilor forestiere 

 
 

Alexei SAVIN 
 
 

1. Introducere 
 
Evaluarea  sta iunilor forestiere din punct de vedere al bonit ii acestora a 

constituit o problem  chiar din momentul înfiin rii acestei discipline relativ tân r  
i, bineîn eles, din momentul constituirii sta iunilor ca unit i taxonomice distincte. 

Discu iile pe aceast  tem  sunt legate de imposibilitatea cuantific rii 
cantitative i calitative a tuturor factorilor ecologici ai sta iunii, dar mai ales, de a 
se ajunge la o rezultant  (rela ie) care s  înglobeze marea majoritate a acestor 
factori i care în final s  creeze o imagine asupra poten ialului productiv al unei 
anumite sta iuni forestiere dintr-o anumit  zon  geografic . Cu aceste probleme se 
confrunt  atât cercet tori din România cât i cei din str in tate, în prezent 
neexistând nici într-o ar  de pe glob un model de calcul matematic al bonit ii  
sta ionale care s  in  cont de varia iile principalilor factori sta ionali (relief, clim , 
sol). Pornind de la cele enun ate anterior, prezentul articol î i propune s  fac  o 
incursiune în sfera metodologiilor aplicate în prezent în domeniu, atât în ar  cât i 
în str in tate.  
 

2. Procedee de evaluare a sta iunilor forestiere folosite în 
România 

 
În România ideea  de evaluare a poten ialului sta ional  se suprapune cu cea 

de studiu i constituire a tipurilor de sta iuni forestiere. În prezent se folosesc dou  
metode de determinare a bonit ii sta iunilor: 

- metoda deductiv  ini iat  de Academicianul Constantin Chiri  în 1974 i 
care se bazeaz  pe luarea în considerare a m rimii factorilor ecologici (în acest 
sens existând o categorisire a factorilor ecologici i a factorilor-condi ie pe clase 
de m rimi), determinarea favorabilit ii individuale a fiec rui factor ecologic i 
apoi stabilirea favorabilit ii rezultante (Ro u, 1997); 

- metoda inductiv   (propus  de dr. ing. Constantin Ro u) ce se bazeaz  pe 
cuantificarea în prealabil a factorilor ecologici din diferite ansambluri sta ionale, 
de aceea i categorie de bonitate pentru o anumit  specie i apoi folosirea acestei 
scheme pentru determinarea bonit ii unor sta iuni forestiere utilizând indici 
climatici i edafici analitici corespunz tori. 

Metoda deductiv  are la baz  un proiect de încadrare a tuturor factorilor 
ecologici din sol i din atmosfera apropiat , care sunt de fapt principalii factori ai 
sta iunii, în clase de m rimi (tabelul 1). Încadrarea se face în cinci clase de m rimi 
(I-V, clase de cantit i, ale c ror extreme, se pot accepta ca foarte sc zut sau foarte 



A. Savin Procedee de evaluare a sta iunilor forestiere 
 

 46

pu in, respectiv foarte ridicat sau foarte mult, dar nu excesiv). Se disting, în plus, i 
urm toarele clase extreme (Chiri  et al., 1977): 

- 0…m, lipsa total  sau prezen a minim , în jurul limitei de toleran  a 
insuficien ei; 

- E1, excesiv, cu efect depresiv asupra cre terilor; 
- E2, excesiv extrem, cu efect toxic, în apropierea limitei de toleran  a 

excesului. 
Problema stabilirii claselor de favorabilitate i în final a aptitudinii 

fitocenotice i a poten ialului productiv al sta iunii este o opera ie complex  
întrucât se bazeaz  atât pe cunoa terea cât mai corect  a factorilor ecologici, cât 
mai ales pe cunoa terea biologiei speciilor forestiere (Ro u, 1997). În acest mod 
fiecare dintre factorii ecologici lua i în considerare se încadreaz  în clasele de 
favorabilitate pentru specia sau speciile principale din arealul respectiv, iar în final 
se determin  favorabilitatea rezultant  a sta iunii pentru speciile analizate. Astfel, 
în prim  faz  se întocme te fi a ecologic  provizorie pentru fiecare areal sta ional 
studiat i apoi în final fi a ecologic  a tipului  de sta iune.      
      

Tabelul 1. Încadrarea factorilor ecologici i a factorilor –condi ie  în clase de 
m rimi  (dup  Chiri , 1974) 
Table 1. The classification of the ecological factors and of the condition- 
factors in values classes 

 Nr Clase de m rimi 
crt 

Factori ecologici i 
 factori-condi ie 0..m I II III IV V E1 E2

1. Temperatura m.a. (  <2 2-5 5-8 8-9 9-11 >11 - - 

2. Precipita ii m.a (mm) <350 350-450 450-550 550-650 650-
1000 

1000-
1400 

- - 

3. Vânturilre a* b* c* d* e* f* g* h*

4. Umiditatea relativ  în 
iulie  (%) 

<58 58-62 62-66 66-70 70-73 73-78 >78 - 

5. Troficitatea poten ial  
global  (Tp) 

<15 15-30 30-50 50-80 80-140 >140 - - 

6. N-No3 (mg N/ 100 gsol) <0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,6 0,6-2,5 >2,5 - 
7. P2O5 accesibil (mg/100g 

sol, în Al) 
<1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-16 >16 - 

8. K2O accesibil (mg/100 g 
sol) 

<2 2-4 4-8 8-16 16-24 >24 - - 

9. Aciditatea (pH în ap ) <2 2-7 7-15 15-25 25-35 >35  - - 
10. Aciditatea (pH în ap ) 7,0-6,8 6,8-6,5 6,5-6,0 6,0-5,0 5,0-4,5 4,5-4,0 4,0-

3,5 
<3,5 

11. Alcalinitatea (pH în ap ) 7,0-7,2 7,2-7,5 7,5-8,0 8,0-8,3 8,3-9,0 9,0-10,0 >10 - 
12. Apa.   Umiditate. 

          Suc iuni (atm) 
U0 

>15 
U1-0 

10-15 
U2-1 
4-10 

U3-2 
2-4 

U4-3 
1-2 

U5-4 
0,3-1 

U7-5 
0,01-
0,3 

U8-6
<0,01 

13. Aerul (porii cu aer, %) <3 3-5 5-10 10-20 20-25 25-30 >30 - 
Consis-
ten a  

   – la umed f. friabil 
 

mod. 
ferm 

 

ferm 
 

ferm foarte 
ferm 

14. 

      -  la uscat 

necoeziv 

slab coeziv u or dur moderat moder. 
dur 

dur 

extrem 
de 

dur I 
- 

extrem  
de dur 

II 

15. Temperatura solului la 10 
cm (ºC) 

<2 2-6 6-10 10-20 20-30 30-40 40-
60 

>60 

16. Alcalitatea <3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 >25 >15 
17. Volumul edafic (m3/m2) <0,15 0,15-0,30 0,30-

0,45 
0,45-0,60 0,60-

0,90 
>0,90 - - 

18. Lungimea perioadei 
bioactive (luni) 

1 1-3 3-5 5-6 6-7 7-8 - - 
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Metoda inductiv  porne te de la premiza  c  produc ia înregistrat  de 
speciile lemnoase forestiere într-un anumit areal sta ional reprezint  efectul 
cumulat i simultan al întregului ansamblu de factori ecologici ai sta iunii (Ro u, 
1997). Acest fapt presupune analiza tuturor factorilor sta ionali luând în 
considerare: 

- factorii ecologici hotorâtori pentru  cre tere (temperatura, precipita iile, 
deficitul de precipita ii necompensat, reac ia, con inutul de baze de schimb, 
con inutul în humus, con inutul în argil , porozitatea de aera ie, volumul edafic, 
con inutul de ap  disponibil ); 

- ecartul factorilor respectivi corespunz tor limitelor de r spândire a fiec rei 
specii în spa iul sta ional respectiv; 

- valorile m rimilor factorilor în cadrul diferitelor ansambluri sta ionale în 
care se afl  speciile; 

- valorile limitative i pozi ia acestora în cadrul intervalelor de varia ie a 
factorilor. 

Rezultatul aplic rii metodei inductive const  în crearea de fi e ecologice de 
bonitare pentru o serie de specii forestiere diferen iate în func ie de productivitatea 
speciei respective.  
 

3. Modalit i de evaluare a poten ialului sta ional în alte ri 
 

Dac  în România evaluarea poten ialului sta ional const  în diagnoza i 
cuantificarea principalilor factori sta ionali, în SUA, Fran a, i alte ri europene 
modul de evaluare a poten ialului sta iunilor forestiere este ceva mai “pragmatic”, 
în sensul c  evaluarea se bazeaz  pe m surarea unor elemente dendrometrice ale 
arboretului care se situeaz  într-un anumit  sta iune. Prin urmare, cuantificarea 
bonit ii sta ionale se bazeaz  pe acumularea de date dendrometrice f cute asupra 
unor popula ii reprezentative de arbori pentru principalele specii forestiere, cum ar 
fi:  cre terea medie anual , în l imea dominant  .a., care sintetizate în tabele de 
produc ie i respectiv reprezent ri grafice  pot defini poten ialul sta ional în func ie 
de “comportamentul” unei anumite specii forestiere într-un anumit areal (geotop). 

Eforturile de cercetare în acest domeniu au fost conduse pe dou  direc ii: 
- pe de o parte s-a încercat o mai bun  corelare între diferi i factori de mediu 

(ca i variabile sintetice) i caracteristicile principale ale cre terii arborilor (studii 
efectuate în SUA de Jones (1969,1971) i aprofundate în Fran a ceva mai târziu de 
c tre Le Goff, Levy (1984) i Muller (1987); 

- pe de alt  parte s-a urm rit dezvoltarea unei metodologii de stabilire a 
tipurilor de sta iuni forestiere care se bazeaz  nu numai pe aspecte de diferen iere a 
vegeta iei forestiere dar i pe diferen ieri ale caracteristicilor  abiotice ale mediului 
(sol-condi ii edafice, geomorfologie .a.) (Becker i Le Goff, 1988), preocup ri 
destul de tardive vizavi de tipologia sta ional  deja implementat  în România la 
acea vreme. 

În concep ia cercet torilor francezi productivitatea real  a unei sta iuni  
depinde de popula ia de arbori existent  în zona respectiv , punându-se accentul 
pe speciile i tratamentele aplicate în arboretele studiate. Astfel c , evaluarea 
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poten ialului sta ional coincide cu evaluarea productivit ii principalelor specii 
forestiere.  

Productivitatea unei specii dintr-o anumit  sta iune poate fi m surat  cu 
ajutorul cre terii medii în volum la o anumit  vârst  sau cu ajutorul cre terii 
maxime  în volum. Totu i cum aceste valori ale cre terilor sunt dificil de 
determinat dac  nu se dispune de tabele de produc ie adaptate pentru fiecare 
specie, în Fran a se utilizeaz , în mod curent, o metod  expeditiv  de evaluare a 
productivit ii unei specii i implicit al unei sta iuni i anume cu ajutorul în l imii 
dominante pe care o popula ie de arbori o atinge la o vârst  de referin  fixat , 
în l ime desemnat  drept “indice de fertilitate” (Becker, 1988). Rela ia dintre cei 
doi indici (indicele de fertilitate i maximul cre terii medii) este una tip liniar 
(figura 1).  

Clasamentul sta iunilor în ceea ce prive te poten ialul productiv bazat pe 
indicele de fertilitate este  astfel identic cu cel  rezultat prin m surarea în mod real 
a productivit ii exprimat  prin valorile cre terilor medii anuale. 
 

 
Figura 1.  Rela ia dintre maximul cre terilor medii anuale, cre terea medie 
anual  la vârsta de 100 ani i în l imea  dominant  atins  la vârsta de 100 ani 
pentru unele arborete de fag din nord-estul Fran ei  (dup  Becker, 1988) 
Figure 1. The relation between the highest  yearly  mean increase, the yearly 
mean increase at the age of 100 years and the towering height at 100 years for 
some beech tree in the north –east of France (Becker, 1988) 

 
Pentru estimarea indicelui de fertilitate al unei sta iuni este necesar un model 

de cre tere în în l ime pentru o anumit  specie i dintr-o anumit  regiune studiat . 
De cele mai multe ori, un astfel de model este deja elaborat. Acest lucru este 
valabil în cazul în care exist  deja tabele de produc ie, clasele de fertilitate fiind 
bazate pe o rela ie de tipul: 

hdom= f (vârsta, hvr)      (1) 

unde:   hdom reprezint  în l imea dominant  a popula iei de arbori 
   hvr   reprezint  în l imea dominant  la vârsta de referin  
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Estimarea grafic  a indicelui de fertilitate (hdom) se poate efectua cu ajutorul 
curbelor de cre tere în în l ime extrase din tabelele de produc ie, valabile pentru 
anumite regiuni din Fran a, grupul de curbe în l ime/vârst  formând un fascicol de 
curbe de form  asem n toare (de la productivitate slab  pân  la superioar ).  
 Influen a sta iunii poate fi astfel exprimat  printr-un singur parametru în 
strâns  leg tur  cu “nivelul” curbei adic   indicele de fertilitate exprimat prin 
în l imea dominant  la o vârst  de referin . Modelarea matematic  a cre terii în 
în l ime dominant , în acest caz, este bazat  pe utilizarea  ecua iilor de regresie în 
serie, care permite  o ajustare simultan  a grupului de curbe din fascicol (Duplat i 
Tran-Ha, 1986).  

Pornind de la ideea c  ac iunea de constituire a tabelelor de produc ie se 
bazeaz  pe acumularea de date dendrometrice culese din suprafe e de prob   
permanente sau provizorii, suprafe e existente în arealul unor  tipuri de sta iuni 
cunoscute, se poate face u or leg tura dintre bonitatea unei sta iuni i indicele de 
fertilitate. 

Astfel modelul de determinare a în l imii dominante este dat  de urm toarea 
rela ie (Becker i Le Goff, 1988):  

 

hdom = f (vârsta, S)                                  (2) 
 

unde:  S reprezint  tipul de sta iune 
Tipul de sta iune constituie unitatea de baz  a e antionajului, iar subtipurile 

de sta iuni, propuse de tipologie, pot fi folosite uneori drept e antionaj dac  
desemneaz  varia ii de parametri (condi ii de mediu) susceptibile de a influen a 
cre terea arborilor. Studiul productivit ii uneia sau a mai multor specii forestiere 
în func ie de tipul de sta iune necesitând un num r suficient de suprafe e de studiu. 

Identificarea sta iunilor folosite drept e antioane (apar inând unui anumit tip 
de sta iune) este deosebit de important  într-un astfel de studiu. În Fran a, aceast  
identificare se realizeaz  pornind de la caracteristicile abiotice (sol, elemente de 
geologie i geomorfologie), dar i de la vegeta ia existent , folosindu-se chei de 
identificare (determinatoare) existente în “catalogul sta iunilor”. Spre exemplu, 
pentru grupul de sta iuni (catalogul sta iunilor) din zona platourilor calcaroase din 
regiunea Lorraine identificarea sta iunilor s-a bazat în mod esen ial pe pozi ia în 
relief, adâncimea la care apar carbona ii i compozi ia floristic  (Becker, Le Tacon 
et al., 1980). 

Studiul e antioanelor descrise anterior conduce la stabilirea pentru fiecare tip 
de sta iune fie a unui grup de valori al indicelui de fertilitate, fie a unei  curbe a 
cre terii în în l ime dominant  medie, cu ajutorul c reia se poate deduce un indice 
de fertilitate mediu pentru tipul de sta iune avut în vedere.  

Cre terea în în l imea dominant  a unei specii dintr-un anumit tip de sta iune 
(S) se poate exprima prin urm toarea rela ie: 

 

                   hdom (S) = h [ vârsta, hvr (S)]                         (3) 
 

Drept exemplu de leg tur  dintre tipul de sta iune i în l imea medie a 
arborilor dominan i în figura 2  se prezint  curbele de cre tere în în l ime medie a 
arborilor dominan i pentru speciile paltin de munte i cire  proprii diferitelor grupe 
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de sta iuni din platourile calcaroase din regiunea Lorraine: curbele tipurilor de 
sta iuni sunt acelea i pentru ambele specii, dar, totu i, din ambele figuri se poate 
observa clar c  alura de cre tere, este asem n toare pentru grupe diferite de 
sta iuni în cazul paltinului i este diferit  între grupurile de sta iuni din platourile 
calcaroase studiate în cazul cire ului. Diferen e se realizeaz  în cadrul acelea i 
specii între grupele de sta iuni aflate pe forme diferite de mezorelief (relief de 
versant, fund de vale etc.). 
  

 

Figura 2. Cre terile în în l ime medie a arborilor dominan i pentru speciile 
paltin i cire  pentru grupele de sta iuni forestiere  din platourile calcaroase ale 
Lorrainei (dup  Becker i Le Goff, 1988) 
Figure 2. The increases in mean height for maple and cherry towering trees in 
the forests sites class on the Lorraine Plateau (Becker and Le Goff, 1988)  
 
Nota.    - sta iuni de platou  :     grupa 1 :   tipurile de sta iuni 3 i 4 

                                                             grupa 2  :  tipurile de sta iuni 5 i 6 
                       - sta iuni de versant :     grupa 3  :   tipurile de sta iuni  10 i 15 
                                                             grupa 3a:   tipurile 10a i 15a   
                                                             grupa  3b : tipurile 10b i 15 b 
                       - sta iuni de baz  de versant i fund de vale   :          
                                                             grupa 4 :  tipuri de sta iuni 16, 17  i 18. 
 

În cazul în care nu se dispune de un indice de fertilitate  compararea speciilor 
este mult mai dificil , deoarece rela ia dintre  indicele de fertilitate i 
productivitate variaz  în func ie de specie. Un indice de fertilitate relativ pentru un 
tip de sta iune i pentru o anumit  specie  poate fi totu i  definit ca fiind raportul 
dintre indicele de fertilitate al tipului de sta iune i indicele cel mai ridicat din 
întreg grupul de sta iuni studiat. În figura 3 se prezint  varia iile unui astfel de 
indice relativ pentru trei specii de r inoase (pin negru, larice, molid) din platourile 
calcaroase din nord-estul Fran ei. Din reprezentarea grafic  se poate observa 
valorificarea diferen iat  a sta iunilor de anumite specii: este cazul tipurilor de 
sta iuni 2,3,4,5  i 10,13,14,15. Îns  pentru  tipurile de sta iuni cu indice de 
fertilitate relativ cu valori apropiate sau egale pentru mai multe specii, pentru a le 
clasifica din punct de vedere al bonit ii sunt necesare elemente complementare 
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cum ar fi valorile cre terii medii în volum (cazul tipurilor de sta iuni  5 i 15 
pentru  speciile pin negru i laricele). 

 

 
Figura 3. Compararea indicelui de fertilitate relativ pentru trei specii de 
r inoase din zona platourilor calcaroase din regiunea Lorraine în func ie de 
tipurile de sta iuni forestiere existente (dup  Becker, Le Goff, 1988) 
Figure 3. The relative fertility index collate for some coniferous species from 
the Loraine Plateau depending on the forests  sites types presents in the area 
(Becker, Le Goff, 1988) 
 
Compararea cre terilor globale se poate efectua în cazul grupelor de sta iuni 

cu alur  de cre tere omogen  (pentru specii diferite). Aceast  compara ie se poate 
face vizual prin suprapunerea  curbelor atunci când acestea sunt în num r limitat: 
este posibil, astfel, s  se compare nivelul relativ al curbelor pentru fiecare specie 
din cadrul grupului de sta iuni studiate i deducerea unui clasament  de ierarhizare 
a sta iunilor  din care  s  reiese valorificarea optim  a unui anumit tip de sta iune 
în func ie de speciile pe care le reprezint .  
 

4. Discu ii i concluzii 
 

În ceea ce prive te procedeele de evaluare a poten ialului sta ional se poate 
afirma c  în România se aplic  dou  procedee, care sunt în acela i timp i metode 
de constituire a tipurilor de sta iuni forestiere: metoda inductiv  i metoda 
deductiv . Ambele metode au fost implementate acum dou ,  trei decenii, practic  
odat  cu formarea i individualizarea disciplinei sta iunilor forestiere, ca ramur  
distinct  în cadrul tiin elor silvice i au pregnant caracter ecologic. Astfel, 
bonitatea sta iunii, dup  procedeele române ti, depinde întru totul  de  varia iile 
principalilor factori ecologici ai sta iunii (de natur  climatic , geomorfologic  sau 
edafic ). 

Spre deosebire de procedeele autohtone, în Fran a, spre exemplu, 
metodologiile de evaluare a poten ialului productiv al unui grup de sta iuni 
forestiere au un caracter pregnant biometric. Astfel,  caracteristici dendrometrice 
precum ar fi: în l imea dominant , în l imea dominant  la 100 de ani, cre terea 



A. Savin Procedee de evaluare a sta iunilor forestiere 
 

 52

medie, cre terea medie la 100 de ani, desemnate de cercet tori francezi drept 
„indici de fertilitate”, servesc direct sau indirect la stabilirea bonit ii unei anumite 
sta iuni pentru o anumit  specie. Cu ajutorul acestor indici de fertilitate sunt 
constituite în Fran a, serii de sta iuni dup  productivita i. 

Având drept reper principalele direc ii de cercetare în domeniul evalu rii 
sta iunilor forestiere, prezentate în articolul de fa , se poate afirma faptul c  
viitorul sta iunilor forestiere atât pe  plan na ional cât i pe plan global este cel al 
cuantific rii exacte a influen elor fiec rui factor sta ional asupra bonit ii sta iunii 
i al elabor rii unui model matematic complex care s  înglobeze to i ace ti factori, 

inclusiv vegeta ia forestier  care este atât un produs cât i un indicator al 
condi iilor sta ionale. 
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 Abstract 
 

Methods of evaluation for the forest sites 
 

This article brought up some unknown aspects concerning the methods of 
evaluation regarding the forest sites productivity in Romania, as well as in the 
foreign countries. These methods are based on the variations of the values defining 
the ecological factors (climate, soil) as well as, on the dendrometrical elements of 
a stand. 

Keywords:  evaluation, forest sites, increase, stand, productivity. 
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