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Frecven a de apari ie a înfurcirilor în f gete  
 

Daniel AV C RI EI, C t lin – Constantin ROIBU 
 
 

1. Introducere. Considera ii generale privind cauzele apari iei 
înfurcirilor 

 
Defectele lemnului sunt anomalii (abateri de la normal) privind forma 

trunchiului, structura, integritatea esuturilor i compozi ia chimic  a lui, precum i 
unele forma ii structurale (nodurile, inima) care îi modific  propriet ile, 
afectându-i de regul  în mod negativ calitatea i care, în consecin , îi limiteaz  
posibilit ile de prelucrare i utilizare practic  (Beldeanu, 1999). 

Înfurcirea (fig.1) caracteristic  a speciei Fagus sylvatica L., este defectul 
datorat desp r irii trunchiului la o anumit  în l ime în dou  sau mai multe 
ramifica ii principale, în mod obi nuit ca urmare a cre terii mai active a mugurilor 
laterali în locul celui terminal. Ea se întâlne te deseori în arboretele de fag, mai 
ales la arborii ce prezint  coroana de tip m tur . În dreptul înfurcirii trunchiul are 
cre teri neregulate, lemnul cu acest defect fiind inapt pentru majoritatea 
utiliz rilor. În plus, aceast  zon  este puternic expus  alter rii, permi ând stagnarea 
apei din precipita ii i întrunind condi ii favorabile pentru instalarea ciupercilor 
xilofage. 

 

 
 
Figura 1. Arbori de fag cu înfurciri (bifurca ii sau înfurciri multiple) 
Figure 1.  Beech trees with bifurcations 

 
Numero i autori, adep i a dou  teorii distincte, arat  i explic  cauzele 

apari iei înfurcirilor la fag:  
 Adep i ai teoriei care arat  influen a genomului în apari ia înfurcirilor: 
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St nescu i ofletea (1998) explic  influen a genomului în formarea tipului 
de coroan  prin localizarea de popula ii distincte de arbori cu coroane piramidale 
sau erecte. Galloux (1966) dezvolt  ideea c  înfurcirile bazale i bifurca iile simple 
pot fi accidentale (influen a mediului) în timp ce înfurcirile multiple ar prezenta un 
oarecare determinism genetic.  

Urechiatu (1991) precizeaz  c  înfurcirea s-ar afla sub o evident  
dependen  genetic , înregistrând un înalt grad de eritabilitate genetic . Autoarea 
demonstreaz  c  probabilitatea apari iei înfurcirilor este mai mare la exemplarele 
cu unghiuri de inser ie mici ale ramurilor pe trunchi i la cele cu ramuri groase. 
Arat  c  înfurcirea este dependent  de cre terile policiclice, care sunt caracteristice 
exemplarelor cu pornire timpurie, dar se afirm  c  factorul cauzal determinant al 
înfurcirii este greu de depistat. 

 
 Adep i ai teoriei care arat  influen a mediului în apari ia înfurcirilor: 
Silvicultorii francezi precizeaz  c  dozarea luminii în regener rile 

naturale de fag are influen  i asupra dezvolt rii coroanelor, în ce prive te forma 
i arhitectura lor. Înc  din 1946, Kurth stabile te o leg tur  între caracterele 

înfurcirii la fag cu absen a unei protec ii laterale sau verticale. El asociaz  aceste 
caractere morfologice unei frecven e ridicate a policiclismului i gerurilor târzii 
sau timpurii. Aceste observa ii sunt confirmate apoi de c tre Hubert (1968), 
Aussenac (1975), Moyen et Thiebaut, (1982) i Le Tacon (1983). Pe de alt  parte, 
Falcone et al (1986) observ  c  plantarea fagului sub ad post (sub masiv) conduce 
la diminuarea frecven ei arborilor înfurci i, dar reduce în aceea i m sur  cre terea 
lor în în l ime. Acest lucru las  s  se întrevad  c  cre terea în în l ime i 
fluctua iile anuale ale acestora pot induce apari ia înfurcirilor.  

Studii relativ recente (Nicolini i Caraglio, 1993) pun în eviden  c  
apari ia înfurcirii la exemplarele tinere de fag, este în func ie de absen a sau 
prezen a coronamentului. Sunt semnalate trei cauze principale ale apari iei 
înfurcirilor, ca urmare a punerii în lumin : caracterul policiclic al cre terilor, 
mortalitatea apical  i fluctua iile anuale în rata de cre tere, fiind prezentat  o 
schem  sintetic  de dezvoltare a coroanei tinerelor exemplare în diferite condi ii de 
iluminare Autorii convin totu i asupra concluziei c  s-ar putea s  existe i alte 
cauze care s  influen eze asupra perenit ii înfurcirilor.  

Pornind de la no iunea de „unitate de cre tere” Ningre, (1997) arat  c  
diferen a dintre înfurcire i ramur  se poate face comparând diametrul i lungimea 
celor doi lujeri (fig. 2). Dac  L2 > 0,5L1 i D2 > 0,66D1 (indicele „1” reprezint  cel 
mai mare dintre lujerii ramifica iei) atunci ramifica ia este considerat  o înfurcire. 
Dac  mai multe valori ale diametrelor i în l imilor celor dou  axe sunt 
echivalente atunci înfurcirea este calificat  ca înfurcire veritabil , iar dac  aceste 
valori sunt dezechilibrate între axele înfurcirii atunci vorbim de înfurcire 
disimetric . În celelalte cazuri vorbim de ramuri. 
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Figura 2. Clasificarea înfurcirilor dup  lungimea i grosimea ramurilor 
(prelucrare dup  Ningre, 1997) 
Figure 2. Bifurcation classification using the length and thickness of the 
branches (after Ningre, 1997) 

 
Teissier du Cros (1981) arat  c , în general, în f getele de joas  altitudine 

frecven a înfurcirilor este mai mare decât în f getele montane, dar î i contrazice 
afirma ia dând exemplul f getelor române ti, care, spune autorul, „de i cresc la 
altitudini de 600 – 1200 m, prezint  foarte mul i arbori înfurci i în majoritatea 
arboretelor”. Influen a luminii i m rimea spa iului de dezvoltare în formarea 
tipului de coroan , adic  în prezen a sau absen a înfurcirilor, este ar tat  i de c tre 
Muhle et Kappich (1979) (în Teissier du Cros, 1981). Se arat  c , în cazul 
planta iilor, rata înfurcirilor este mai mare la desimi ini iale mici. La o densitate de 
plantare de 15.000 de exemplare, la efectuarea planta iei, doar 7% dintre 
exemplare prezentau înfurciri, în timp ce pentru desimea de plantare de 5.900 
exemplare la hectar, inciden a înfurcirilor a crescut la 19%. La 20 - 25 de ani de la 
plantare pot fi depistate suficiente exemplare cu forme favorabile i cu cre teri 
viguroase în în l ime, dar doar pentru desimi de plantare ini iale mari (15.000 
exemplare la hectar).  

Pe baza observa iilor f cute (Av c ri ei, 2005) în arboretele parcurse cu 
t ieri de regenerare au fost remarcate situa ii diferite în portul tinerelor exemplare, 
în ce prive te arhitectura coroanelor acestora. În general, o umbrire relativ 
uniform , în limitele 0,5 – 0,7 a gradului de închidere a coronamentului, este 
favorabil  dezvolt rii exemplarelor cu ramuri etalate, sub iri i bine ierarhizate, 
care pot conduce la formarea coroanelor de tip steag. Foarte multe tinere 
exemplare cu înfurciri multiple au fost observate în ochiurile de regenerare foarte 
mari, aflate i dezvoltate în plin  lumin . Chiar i în pâlcurile de regenerare mai 
mici, situate în condi ii de semi-lumin , exemplarele care domin  în în l ime 
prezint  deseori înfurciri, în timp ce exemplarele dominate din interiorul pâlcului 
au un port zvelt, cu ramuri sub iri dispuse relativ orizontal. Autorul manifest  
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pruden  în a avansa ideea c  înfurcirile care apar în tinere e se men in pân  la 
vârste înaintate. Se pronun  îns  cert asupra faptului c  formele coroanelor pot fi 
identificate i la arborii maturi, cu acelea i caractere de identificare a arhitecturii 
ramifica iei. Cercet rile efectuate la noi (Decei, 1981) scot în eviden  c  
bifurcarea apare la un num r relativ redus de arbori (15%) i prezint  importan  
din punctul de vedere al calit ii lemnului dac  por iunea unde apare dep e te 2 - 
3m. Demn de remarcat este faptul c  autorul eviden iaz  c  înfurcirile sunt mai 
frecvente la arborii de grosimi mari (peste 40cm) i mai ales la arborii 
predominan i (25,8% din arborii încadra i în aceast  clas  pozi ional  prezint  
înfurciri, în timp ce la arborii domina i defectul apare la doar 3% din arbori). 
Aceast  constatare poate veni în sprijinul ideii c  unul din factorii cei mai 
importan i în apari ia înfurcirilor este cre terea arborilor în lumin  direct . 

Cele expuse mai sus referitoare la apari ia înfurcirilor i la cunoa terea 
arhitecturii coroanelor arat  c  elementele descrise pentru caracterizarea formei 
coroanelor sunt comune atât exemplarelor tinere cât i celor mature i c  unul din 
cei mai importan i factori de influen  ar fi lumina, respectiv spa iul de dezvoltare, 
f r  a neglija inciden a gerurilor târzii ori a p unatului. S-a semnalat de asemenea 
c  prezen a înfurcirilor este înso it  deseori de cea a nodurilor i putregaiului de 
trunchi. A adar putem vorbi de o anumit  agregare a defectelor (Av c ri ei, 2005) 
ce poate fi explicat  prin faptul c  la orice înfurcire, pierderea uneia dintre ramuri 
induce apari ia nodurilor sau a putregaiului, toate cu consecin e negative asupra 
calit ii tehnologice a trunchiului. 
 

2. Locul cercet rilor. Material i metod  de cercetare 
 

Studiul de caz s-a f cut pe un arboret (54A) pur de fag, relativ echien, în 
vârst  de 130 de ani, din Unitatea de produc ie I Probota, Ocolul silvic Dolhasca, 
Direc ia silvic  Suceava. Arboretul este constituit ca rezerva ie surs  de semin e, 
pân  la momentul înfiin rii fiind sistematic parcurs cu lucr ri de îngrijire i 
conducere. Inventarierea s-a realizat prin intermediul sondajului sistematic a 
metodei selective, fiind realizat  o re ea de 49 cercuri de prob  (fig. 3) delimitate 
dup  procedeul celor 6 arbori (procedeul Prodan), procedeu de inventariere cu 
num r fix de arbori pe loc de prob  (fig. 4), care se pliaz  foarte bine modelului 
Poisson de eviden iere a frecven ei arborilor cu anumite calit i (defecte). În total 
au fost inventaria i 294 de arbori. Distribu ia Poisson reprezint  un caz particular 
al distribu iei binomiale i se întâlne te atunci când probabilitatea evenimentului 
este foarte mic , chiar i atunci când num rul observa iilor este mare - „legea 
evenimentelor rare”. O condi ie esen ial  a apropierii dintre distribu ia 
experimental  i cea teoretic  este apropierea dintre media i dispersia distribu iei 
experimentale. O diferen  prea mare dintre ele arat  c  fenomenul studiat nu 
urmeaz  legea Poisson. O verificare mai riguroas  se face prin intermediul testului 
de conformitate 2. 
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Figura 4. Delimitarea 
suprafe elor de prob   
Figure 4. The delineation of 
sample plots 

 
Figura 3. Materializarea pie elor de prob   
Figure 3. The sampling method 

 
3. Rezultate i discu ii 
 
În tabelul 1 este redat  distribu ia experimental  a arborilor care prezint  

înfurciri, în sensul eviden ierii num rului de arbori din fiecare pia  Prodan pentru 
care s-a semnalat acest defect. S-a stabilit astfel reparti ia num rului de cercuri de 
prob  în raport cu frecven a de apari ie a înfurcirilor, de la 0 la 6 arbori, în 
interiorul fiec rei pie e Prodan. Reparti ia experimental  s-a ajustat teoretic prin 
intermediul func iei teoretice Poisson. 

 
Tabelul 1. Distribu ia experimental  a arborilor cu înfurciri i ajustarea cu 
func ia de probabilitate Poisson 
Table 1. The experimental distribution of the trees with bifurcations and the 
fitting with Poisson function 

 

Frecvente teoretice Poisson Num r de arbori pe 
cerc care prezint  

înfurciri 

Num r 
de cercuri 

relative absolute 
0 13 0,3 12,5 
1 17 0,3 17,1 
2 13 0,2 11,7 
3 3 0,1 5,3 
4 1 0,0 1,8 
5 1 0,0 0,5 
6 1 0,0 0,1 

Total 49 1,0 49,0 
f  = 2;    q = 0,05;   2

exp = 2,97;   2
teor = 5,99;      2

exp < 2
teor; 

S-a constatat c  circa 23% dintre arbori prezint  înfurciri. Se poate afirma 
c  pentru arboretul luat în considerare, apari ia înfurcirilor este semnificativ  ( 2

exp 
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< 2
teor). Reparti ia num rului de locuri de prob  pe clase ale cercurilor cu un 

anumit num r de arbori cu înfurciri este conform  modelului poissonian. În marea 
majoritate a cercurilor de prob , cel pu in un arbore prezint  înfurciri, fiind 
identificat un loc de prob  (cercul 47) cu to i arborii înfurci i. Acest loc de prob  
are cea mai mare suprafa  dintre cele 49 amplasate, ceea ce poate ar ta influen a 
spa iului de dezvoltare în apari ia înfurcirilor.  

În aceast  idee s-a apelat la un experiment simplu, fiind alese, pe de o 
parte, pie ele de prob  cu mai mult de 3 arbori f r  înfurciri, cu coroane în form  
de steag, iar pe de alt  parte, pie ele de prob  cu mai mult de 3 arbori înfurci i, cu 
coroan  în form  de m tur . Dorind s  punem în eviden  influen a spa iului de 
dezvoltare asupra form rii tipului de coroan  s-a luat în considerare raza locului de 
prob . Datele pentru cele 13 suprafe e de prob  cu cel pu in 3 arbori cu coroan  în 
form  de m tur  i pentru cele 5 suprafe e de prob  cu cel pu in 3 arbori cu 
coroan  în form  de steag, sunt prezentate în tabelul 2.  

 
Tabelul 2.  Influen a spa iului de dezvoltare (raza locului de prob ) asupra 

prezen ei înfurcirilor la arborii de fag 
Table 2. The influence of growth space (sample area radius) on the presence of 

bifurcations on beech trees 

Num rul  
cercului 

Num rul de arbori 
din cerc cu 

înfurciri (coroane 
m tur ) 

Raza  
cercului

Num rul  
cercului 

Num rul de 
arbori din cerc 
f r  înfurciri 

(coroane steag) 

Raza  
cercului

3 3 8,8 1 4 7,8 
4 3 10,45 15 4 7,9 
6 3 10,45 23 4 8,1 
9 4 11,2 25 3 8,4 
10 5 8,8 39 3 8,35 
16 3 8,45 Raza cercurilor 
18 6 9,3 Testul F RM tur  RSteag 

20 4 9,35 Media 10,13 8,11 
21 4 10,05 Varian a 1,82 0,07 
45 4 12,1 Nr. de observa ii 13 5 
46 4 10,55 Grade libertate 12 4 
47 6 9,25 Fexp Fteor. 
49 3 12,95 Fexp.> Fteor. 25,77 5,91 

  
Ca urmare a faptului c , varian a razelor locurilor de prob  cu mai mult de 

trei arbori având coroane în form  de m tur  este distinct semnificativ  (Fexp. > 
Fteor.) de varian a razelor locurilor de prob  cu mai mult de trei arbori având 
coroane în form  de steag, confirm  influen a spa iului de dezvoltare, cu prec dere 
influen a luminii, asupra form rii coroanelor arborilor. Arborii cu coroane în 
form  de m tur , cu înfurciri, au beneficiat de spa ii de dezvoltare mai mari decât 
cei cu coroane în form  de steag, fapt care, cel mai probabil, a condus la apari ia  
înfurcirilor la prima categorie de arbori, înc  din faza de tinere e. Rezultatul 
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confirm  rezultatele publicate de adep ii teoriei potrivit c reia un factor important 
în apari ia înfurcirilor ar fi lumina.  

 
4. Concluzii 

 
Lucrarea de fa  începe printr-un studiu bibliografic referitor la cauzele 

apari iei înfurcirilor la arborii de fag. Sunt eviden iate cauze de ordin genetic i 
mai ales cele datorate influen ei mediului, cu prec dere lumina. Prin studiul de caz 
prezentat se stabile te c  prezen a înfurcirilor este semnificativ , defectul în cauz  
fiind semnalat la circa 23% din arborii inventaria i. Reparti ia num rului de locuri 
de prob  pe clase ale acestora cu un anumit num r de arbori cu înfurciri este 
conform  modelului poissonian. Pornind de la constatarea potrivit c reia arborii 
înfurci i dispun de un spa iu de dezvoltare mai mare, se demonstreaz  influen a 
acestuia în apari ia înfurcirilor. 
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Abstract 

  
The Frequency of Bifurcations in Beech Stands 

 
The paper presents a bibliographic study regarding the occurrence of 

bifurcations on beech trees. We have highlighted genetic causes and especially the 
causes related to environment conditions (light in particular). Trough the case 
study presented we established that the presence of the bifurcations is significant, 
being signaled within 23% of the studied trees. Presuming that bifurcated trees 
have a bigger development space, we have proved the influence of this factor on 
the bifurcation frequency. 

Keywords: beech, bifurcations, Poisson probability function 
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