
Analele Universit ii ,, tefan cel Mare” Suceava  Sec iunea Silvicultur   Serie nou  – nr. 2/2004 
 

 141

 
Considera ii relative la procesul de stabilire a indicatorilor 
pentru evaluarea biodiversit ii forestiere 

 
 

Anca M CIUC , Dana LUPA TEAN 
 

 
1. Introducere 
 
Pe continentul european, conform estim rilor exist  peste 2500 de tipuri de 

biotopuri i 200 000 de specii vegetale i animale. Totu i, comparativ cu alte zone 
ale globului Europa nu prezint  o biodiversitate ridicat  în ceea ce prive te 
num rul de specii, cu excep ia bazinului mediteranean (Nyen et al., 2000 din 
Puumalainen et al., 2003). În schimb, multe dintre speciile europene sunt întâlnite 
exclusiv pe continentul nostru. De asemenea, Europa ofer  ad post sezonal pentru 
un num r uria  de specii migratoare. În plus, de i biodiversitatea specific  este 
sc zut , biodiversitatea ecocomplexelor este ridicat , diversitatea peisajelor rurale 
ca rezultat al unei îndelungate istorii, fiind o tr s tur  distinctiv  a Europei. De i în 
general interven ia antropic  a avut efecte negative asupra biodiversit ii (15% din 
avifauna, 30% dintre speciile de amfibieni, 42% dintre speciile de mamifere, 45% 
dintre speciile de reptile i 52% dintre speciile de pe ti de ap  dulce sunt 
amenin ate cu dispari ia), de-a lungul secolelor oamenii au creat noi habitate, 
determinând uneori diversificarea mozaicului peisagistic, a a cum este cazul 
existen ei a numeroase p duri de foioase în zona european  nordic , ce s-au 
instalat pe foste terenuri agricole abandonate (Mikuskin, Angelstam, 1998, EC, 
2000). 

 
2. Evolu ia procesului de stabilire a indicatorilor pentru evaluarea 
biodiversit ii forestiere pe plan european 
 
A a cum este binecunoscut, paralel cu cre terea favorabilit ii condi iilor 

ecologice cre te i biodiversitatea, din nordul continentului spre sud (astfel, în 
Finlanda sunt aproximativ 1200 specii de plante vasculare, în Germania 3200, în 
Fran a 4500, în Italia 5500, iar în Turcia 9000). De aceea, evaluarea biodiversit ii 
la nivel european trebuie f cut  pe regiuni fitogeografice. Deja la aplicarea 
Directivei Habitat (care are drept scop conservarea naturii în rile Uniunii 
Europene) s-a realizat o divizare a continentului în ase regiuni fizicogeografice 
majore: regiunea boreal , regiunea atlantic , regiunea continental  (care acoper  
aproape întreaga Europ ) al turi de regiunea mediteranean , macaronezian  i de 
regiunea alpin  (EC, 1992). În regiunile nordice ale Europei speciile dominante 
sunt cele de molid i pin, num rul speciilor crescând, a a cum s-a men ionat odat  
cu deplasarea spre sud. În regiunile europene atlantic  i continental , p durile 
naturale de foioase au fost par ial înlocuite cu planta ii de r inoase. Unele estim ri 
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eviden iaz  c  doar 0,2 din p durile de foioase central europene mai pot fi 
considerate naturale (Hannah, et al., 1995, din Puumalainen et al, 2003). Pentru 
majoritatea rilor Uniunii Europene procentul p durilor virgine i cvasivirgine nu 
dep e te 1%. Pe lâng  cerin ele de raportare privitoare la biodiversitate ap rute în 
procesul de aplicare a Conven iei privind Diversitatea Biologic  (1992) i 
Conferin ele Europene pentru Protec ia P durilor Europene au ini iat o serie de 
ac iuni majore legate de biodiversitate, deoarece conservarea acesteia reprezint  un 
aspect esen ial al gestion rii durabile a p durilor. Astfel, în 1998 a fost definit  o 
Strategie European  privind Biodiversitatea care urm re te evaluarea i 
monitorizarea biodiversit ii în timp. Monitorizarea are un rol important în 
decelarea cauzelor care influen eaz  biodiversitatea pentru a stabili necesitatea 
unor m suri de conservare i ameliorare a acesteia i pentru observarea efectelor 
m surilor aplicate. 

În cadrul Conferin ei Ministeriale de la Lisabona (1998) au fost definite 6 
criterii i 27 de indicatori (dintre care 20 cantitativi) pentru aprecierea gestion rii 
durabile a ecosistemelor forestiere. Au existat critici privind criteriul 4 i 
indicatorii s i relativi la biodiversitate, deoarece speciali tii au considerat c  
num rul acestor indicatori este prea mic i ei nu ilustreaz  întreaga complexitate a 
ecosistemelor. De altfel, numeroase aspecte privind biodiversitatea sunt în curs de 
a fi studiate i reprezint  obiectul a numeroase discu ii între speciali ti. Îns i 
defini ia biodiversit ii este controversat , în prezent circulând 85 de defini ii ale 
acestui concept (De Long, 1996, din Pumaalainen et al., 2003). De asemenea 
exist  varia ii i în ce prive te defini iile unor alte no iuni legate de biodiversitate. 
De exemplu aceasta este situa ia arboretelor amestecate; propor ia unei specii 
pentru ca ea s  fie considerat  specie de amestec este diferit de la ar  la ar  i în 
plus acest procent se calculeaz  diferit, în func ie de suprafa a de baz , în func ie 
de gradul de acoperire al coroanelor sau în func ie de volum, ceea ce face dificil  
compararea arboretelor amestecate din aceea i zon  fizicogeografic , dar care 
apar in unor ri diferite.  

De aceea, Agen ia European  pentru Mediul Înconjur tor i Centrul 
European pentru Protec ia Naturii i Biodiversitate au sus inut  realizarea unui 
proiect denumit “Indicatori pentru monitorizarea i evaluarea biodiversit ii 
forestiere în Europa – BEAR”. La acest proiect au participat 27 de centre de 
cercetare din 18 ri europene, precum i Institutul Forestier European (Larsson et 
al., 2001). Proiectul a urm rit luarea în considerare în monitorizarea biodiversit ii 
la nivel european a factorilor cheie care influen eaz  biodiversitatea; un al doilea 
obiectiv a fost determinarea indicatorilor pe tipuri de p dure stabilite pentru 
evaluarea biodiversit ii (în cadrul celor 6 zone fizicogeografice europene 
men ionate anterior) deoarece existând gradien i latitudinali i altitudinali ai 
biodiversit ii, regiunile fizicogeografice au în mod natural o biodiversitate diferit  
i nu pot fi comparate între ele, astfel încât indicatorii trebuie calcula i separat. Cel 

de-al treilea obiectiv a fost reprezentat de standardizarea indicatorilor, 
metodologiei i protocolului de ob inere a datelor (în special Inventarierile 
Forestiere Na ionale trebuie s  fie extinse pentru a include i date privind 
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biodiversitatea; e necesar  de asemenea standardizarea i în introducerea tehnicilor 
satelitare pentru monitorizarea biodiversit ii ca suport pentru inventarierile 
na ionale). 

În cadrul acestui proiect s-a propus adoptarea unor defini ii unice ale 
no iunilor i indicatorilor utiliza i de c tre toate rile Uniunii Europene. Aceste 
defini ii s-au dat pe baza celor utilizate de Institutul Forestier European (EFI, 
1994, 2001), utilizate în cadrul Evalu rii Resurselor Forestiere Temperate i 
Boreale a FAO (TFBRA 2000) precum i în clasificarea Conferin elor pentru 
Protec ia P durilor Europene privind zonele protejate din Europa (MCPFE 2001). 

Atât în acest proiect cât i în studii anterioare s-a considerat c  structura, 
compozi ia i func ionarea ecosistemelor sunt  elemente cheie care influen eaz  
determinant biodiversitatea, atât cantitativ cât i calitativ. Ca urmare factorii cheie 
au fost clasifica i în structurali, compozi ionali i func ionali, ei fiind evalua i prin 
anumi i indicatori (tabelul 1).  

Unii dintre indicatorii prezenta i au fost deja propu i în cadrul 
Conferin elor pentru Protec ia P durilor Europene, al ii sunt nou introdu i (Larson 
et al., 2003). Alte modific ri în compara ie cu abord rile anterioare sunt 
reprezentate de determinarea indicatorilor pe tipuri de p dure (tabelul 1) i de 
analiza aplicabilit ii indicatorilor la nivel na ional i european. S-a mai stabilit de 
asemenea care sunt cei mai adecva i i mai probabil de a fi adopta i indicatori i 
care nu sunt aplicabili la diferite nivele sau necesit  înc  realizarea unor cercet ri 
substan iale pentru a deveni opera ionali (tabelul 1). În tabel sunt nota i cu „*” 
indicatorii adecva i i care deja au fost propu i la Conferin ele Ministeriale pentru 
Protec ia P durilor Europene (CMPPE), cu „+” indicatorii noi propu i, cu NA cei 
neaplicabili i cu „?” cei care necesit  înc  cercet ri. 

În “tipurile de p dure pentru evaluarea biodiversit ii” (FTBA) sunt incluse 
arboretele care sunt influen ate în acela i mod de un set de factori cheie 
determinan i pentru biodiversitate. Aceste tipuri de p dure nu reflect  doar 
compozi ia în specii de arbori ci întreaga structur  i caracteristicile ecosistemelor 
forestiere, în concordan  cu condi iile climatice geologice i biogeografice din 
zona în care ele apar natural.  

Aceast  delimitare a tipurilor de p dure din cele 6 zone fitogeografice a 
fost considerat  util  deoarece unii factori cheie i indicatori erau relevan i pentru 
anumite tipuri de p dure, dar pentru altele erau total irelevan i (de exemplu 
incendiile). Tipurile de p dure pentru evaluarea biodiversit ii i zonele 
biogeografice în care pot fi ele întâlnite sunt prezentate în tabelul 2. 

Ulterior, s-a propus adoptarea unei alte clasific ri, mai detaliate, i anume 
clasificarea EUNIS (European Union Nature Information System) Unele dintre 
tipurile de p dure ale acestei clasific ri sunt similare cu cele ale proiectului BEAR 
prezentat, altele sunt incluse, se suprapun par ial sau apar altele în plus.  
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Tabelul 1. Indicatori propu i pentru monitorizarea biodiversit ii europene 
Table 1. Proposed indicators for assessing biological diversity 

Corespon la nivel 
european 

pe tipuri de 
p dure 
pentru 
evaluarea 
biodiversit ii 

den  cu 
indicatorii 
CMMPE 

Factor cheie ce influen eaz  hot râtor 
biodiversitatea/indicator i 

na ional 

Indicatori ce evalueaz  factori cheie structurali 
Suprafa a p durilor da * + 
Suprafa a planta iilor cu specii introduse da * NA 
Suprafa a p durilor supuse regimului 
silvic 

da * + 

Fragmentarea suprafe elor forestiere1 nu + + 
Vârsta arboretelor da NA * 
-propor ia arboretelor pluriene + 
-distribu ia arboretelor pe clase de vârst  
Necromas  lemnoas  nu + + 
Indicatori pentru evaluarea factorilor cheie compozi ionali 
Compozi ia în specii nu NA + 
Specii aflate pe lista ro ie UICN da * ? 
Indicatori pentru evaluarea factorilor cheie func ionali 
Incendii da NA + 
Doborâturi de vânt i z pad  nu NA + 
Daune cauzate de vânat nu ? ? 
Suprafa a regenerat  natural da NA + 
Vârstele de exploatare nu NA + 
P unat nu ? ? 
*       indicatori adecva i i care deja au fost propu i la Conferin ele Ministeriale 

indicatori nou introdu i +  
 NA indicatori neaplicabili 
? indicatori care necesit  înc  cercet ri 

(dup  Larsson  et al., 2003) 
1s-au propus mai multe modalit i de calculare a gradului de fragmentare: suprafa a de 

p dure pentru careuri cu latura de 10 km2 în care se împarte întreaga suprafa  european ; lungimea 
lizierelor – lungime mare semnific  p dure fragmentat ; propor ia între suprafe ele împ durite i 
lungimea lizierelor, valoarea medie a suprafe elor împ durite etc. 

La cea de-a patra Conferin  Ministerial  pentru Protec ia P durilor 
Europene, din aprilie 2003, de la Viena, au fost luate în considerare unele din 
propunerile f cute în cadrul proiectelor de cercetare men ionate, în rezolu iile 
adoptate fiind inclu i noii indicatori, propor ia de lemn mort i convenindu-se 
determinarea indicatorilor pe tipuri de p dure, urmând s  se realizeze o armonizare 
la nivel european în ce prive te identificarea acestora. La aceast  ultim  conferin , 
num rul total de indicatori a crescut de la 27 la 34 pentru toate criteriile. Deci, 
definitivarea i adoptarea indicatorilor este înc  un proces în desf urare, în 13-15 
noiembrie 2003 urmând s  aib  loc conferin a “Indicatori pentru biodiversitatea 
forestier  – de la idei la opera ionalitate” la Floren a în Italia. 
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Tabelul 2 Distribu ia tipurilor majore de p dure pentru evaluarea biodiversit ii în 
cele 6 regiuni fizicogeografice ale Europei 
Table 2. The distribution of the major Forest Types for Biodiversity Assessment with 
respect to Biogeografic Regions 

De importan  deosebit  în urm toarele regiuni 
biogeografice Tipuri majore de p dure pentru 

evaluarea biodiversit ii bore 
al  

atlan
tic  

conti 
nen 
tal  

alpi 
n  

medite 
rane 
an  

macar
one 

zian  
Vegeta ie r inoas  subalpin  din zona 
nemoral    * * *  

Molidi uri nord -boreale *      
Pinete nord-boreale *      
Molidi uri central-boreale *      
P duri sud-boreale  *      
Molidi uri i molideto-br dete 
hemiboreale *  (*)    

Amestecuri de molid i brad   * *   
Amestecuri de stejar * * * (*) (*)  
Fr sinete  *     
Amestecuri de stejar i carpen  * *    
F gete submontane i de câmpie  * * *   
F gete i amestecuri de fag cu r inoase   * * *  
Amestecuri de stejar mediteraneene i 
submediteraneene  * *  *  

P duri i tufi uri de foioase sclerofile 
mediteraneene     * * 

 P duri de r inoase mediteraneene i 
macaroneziene     * * 

P duri ce vegeteaz  pe dune atlantice  *     
P duri pe soluri ml tinoase, anin negru * * * *   
P duri pe soluri ml tinoase, mesteac n (*) * (*)    
P duri aluviale  * *  *  
Z voaie mediteraneene i macaroneziene     * * 
P duri de laur      * 
P duri de castan   * *   
Planta ii de pin * * *    
Planta ii de molid * * *    
Planta ii de plop  * *    
Planta ii de salcâm   *    
Planta ii de eucalipt     * * 
Alte planta ii  * *  *  

(dup  Larsson  et al., 2003) 
Pentru ara noastr  procesul de adoptare a indicatorilor pentru evaluarea 

biodiversit ii este important în perspectiva integr rii rii noastre în Uniunea 
European . De asemenea indicatorii prezint  interes la realizarea inventarierii 
forestiere na ionale. Nu în ultimul rând, stabilirea acestor indicatori ai biodiversit ii 
este foarte util  i în procesul de certificare a p durilor române ti, mai ales c  procesul 
de stabilire a standardelor na ionale pentru certificare este în plin  desf urare.  
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3. Concluzii 
 
Procesul de stabilire a indicatorilor pentru evaluarea biodiversit ii este în plin  

desf urare i joac  un rol fundamental în eforturile europene pentru men inerea i 
conservarea biodiversit ii. Cele mai recente evolu ii ale acestui proces se 
concretizeaz  în introducerea unor noi indicatori i determinarea lor pe „tipuri de 
p dure pentru evaluarea biodiversit ii”. 
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Abstract  
 
Considerations Related to the Process of Establishment of Forest 
Biodiversity Evaluation Indicators 
 
The paper presents the improvement process of indicators and methodology for 

biodiversity data collection with respect to the framework of Ministerial Conferences 
on the Protection of European Forests. Because Romania will be in the near future a 
member of the European Union, this topic is of high importance for Romanian forest 
specialists.  
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