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Considera ii asupra preciziei de estimare a diametrelor de 
baz  ale arborilor extra i pornind de la caracteristicile 
dimensionale ale cioatelor 

 
 

Sergiu HORODNIC 
 
 

1. Introducere 
 

O problem  practic  destul de curent  este cea a reconstituirii diametrului de 
baz  al arborilor extra i (ilicit sau în alte împrejur ri) în func ie de diametrul 
cioatei. 

„Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat 
comercializ rii”(M.A.P.P.M., 2000) permit atât aplicarea procedeului tabelelor 
generale, cât i a procedeului ecua iei de regresie, acesta din urm  concretizându-
se prin întocmirea unor tabele locale.  

În privin a tabelelor generale, unii autori (Giurgiu et al., 2004; Nicolescu et 
al., 2004) consider  c  acestea pot fi utilizate doar în scopul ob inerii unor 
informa ii aproximative, f r  un suficient grad de semnifica ie în diversele situa ii 
practice particulare. 

În plus, tabelele sunt întocmite pentru în l imea cioatei de 30 cm, ceea ce în 
condi iile standardelor actuale duce la frecvente supraestim ri ale diametrului de 
baz  i, evident, a volumului trunchiului arborilor. 

Procedeul ecua iei de regresie, în varianta men ionat  în normative, const  în 
alegerea celei mai potrivite ecua ii de regresie privind leg tura corelativ  dintre 
diametrul de baz  i diametrul cioatei, ecua ia liniar  sau ecua ia polinomial  de 
gradul al doilea, dup  ce s-au determinat parametrii acestora în baza m sur torilor 
unui num r suficient de mare de arbori în picioare din acela i arboret sau dintr-un 
arboret apropiat cu caracteristici structurale i dendrometrice similare. 

Lucrarea de fa  analizeaz  o asemenea situa ie concret  prin prisma erorilor 
de estimare a diametrului de baz , cu influen  asupra calculului volumului 
arborilor extra i, în cazul aplic rii procedeelor recomandate de normativele în 
vigoare i experimenteaz , în acela i timp, posibilitatea utiliz rii ecua iei de 
regresie a curbei logistice pentru m rirea preciziei acestei estim ri. 
 

2. Metoda de cercetare i locul cercet rilor 
 

Exist  multe preocup ri pentru modelarea formei trunchiului arborilor, 
principalul scop al acestora fiind cel de a facilita determinarea cat mai precis  a 
volumului. 

 Într-o lucrare anterioar  (Horodnic i Zarojanu, 2002) a fost prezentat un 
asemenea model care are avantajul c  d  posibilitatea estim rii volumului 



S. Horodnic Considera ii asupra preciziei de estimare a diametrelor de baz  ale arborilor extra i pornind… 
 

 56

trunchiului arborilor de molid în func ie de valorile diametrelor m surate în zona 
accesibil  de la baz  (pân  la nivelul de 2,0 m fa  de sol). 

Ecua ia de regresie ce se ob ine prin aplicarea procedeului respectiv permite 
determinarea diametrului la un nivel superior (de exemplu, la 1,30 m) în func ie de 
caracteristicile dimensionale ale bazei trunchiului arborelui. 

Forma general  a ecua iei de regresie pentru curba logistic  este: 

hceb
ar

1
,   (1) 

r    fiind raza sec iunii transversale prin trunchiul arborelui, 
h – în l imea sec iunii pe trunchi, 
e – baza logaritmului natural, 
a, b, c – coeficien i experimentali. 

 Pentru eviden ierea diferen elor care apar în aplicarea modalit ilor de 
reconstituire a diametrelor de baz  ale arborilor de molid în func ie de diametrul 
cioatei, s-a considerat un e antion format din 25 arbori din u.a. 82 A, UP I Capu 
Câmpului, Ocolul Silvic Gura Humorului.  

S-au determinat, pentru fiecare arbore, în l imea (cu dendrometrul), 
diametrul la 1,30 m pe doua direc ii perpendiculare (cu clupa forestier ), 
elementele profilului bazei trunchiului (distan e determinate de la aproximativ 1,5 
m corespunz tor în l imii pieptului, la nivelurile de 130 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm 
i la nivelul cioatei, cu ruleta ultrasonic ), diametrul minim i maxim al cioatei, 

sensul i m rimea înclin rii trunchiului (dac  a fost cazul) i s-a estimat clasa de 
calitate. 

 
3. Rezultatele cercet rii 

 
În baza datelor din teren s-a ob inut profilul bazei trunchiului arborilor 

inclu i în sondaj prin determinarea valorilor coeficien ilor a, b i c din ecua ia de 
regresie (1), aplicându-se i eventualele corec ii impuse de abaterile de la 
verticalitate. Pentru to i arborii analiza i s-au determinat parametrii ecua iilor de 
regresie liniar  i polinom de gradul al doilea, ecua ii de regresie care exprim  
leg tura corelativ  dintre diametrul la 1,30 m i diametrul cioatei (figurile 1 i 2). 

A fost posibil , astfel, estimarea valorilor diametrelor de baz  în func ie de 
diametrul cioatei prin cele trei metode i compararea lor cu valorile reale 
determinate prin m surare. Sinteza rezultatelor este prezentat  în tabelul 1. 

 S-a observat c  erorile de estimare sunt atât pozitive cât i negative, pentru 
fiecare dintre metodele de estimare, iar suma acestora nu reprezint  un indicator 
concludent al preciziei metodei. De aceea s-a calculat suma p tratelor abaterilor 
valorilor determinate analitic fa  de cele m surate în teren. 

 S-a pus în eviden  faptul c  metoda care aplic  ecua ia de regresie (1) 
genereaz , pentru e antionul studiat, cea mai mic  sum  a p tratelor erorilor 
(0,00108 m2, fa  de 0,05595 m2 pentru ecua ia liniar  i 0,05588 m2 pentru cea 
parabolic ), ceea ce constituie un argument pentru folosirea ei cu rezultate bune în 
practic . 
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 Pentru a verifica modul de reconstituire a diametrului la 1,30 m, s-a eliminat 
din sondaj, pe rând, câte un arbore din fiecare grup  de cinci (arborii cu numerele 
de ordine 11, 15, 18, 20 i 24), considerându-se c  pentru acesta exist  doar 
m sur torile efectuate asupra cioatei. Grupele au fost constituite dup  ordonarea 
arborilor în func ie de valoarea cresc toare a diametrului cioatei, în scopul de a se 
observa eventualele diferen ieri datorate influen ei acestui factor.  

Pentru arborii r ma i s-au determinat noile ecua ii de regresie liniar  i 
parabolic  (tabelul 2), iar parametrii a, b i c s-au estimat ca medii aritmetice ale 
valorilor corespunz toare celor mai apropia i doi arbori ca valoare a diametrului 
cioatei. S-au ob inut valorile din tabelul 3. 

Prin metoda care utilizeaz  curba logistic  pentru estimarea valorilor 
diametrului la nivelul de 1,30 m s-au înregistrat, pe ansamblu, rezultate mai 
precise. Cu o singur  excep ie, erorile de reconstituire a diametrului de baz  au 
fost mai mici pentru aceast  metod  comparativ cu cele dou  ecua ii recomandate 
de normativele aplicate în practica silvic . 

Nu s-a observat nici o influen  evident  a intervalului de diametre ale cioatei 
din fiecare grup  de 5 arbori asupra preciziei de estimare i nici tendin a 
preferen ial  de supraestimare sau, dimpotriv , de subestimare a valorilor 
diametrului de baz .  

Precizia este mai ridicat  atunci când cei doi arbori, în func ie de care s-au 
determinat coeficien ii medii folosi i în rela ia (1), au avut diametrul la cioat  
foarte apropiat de cel al arborelui pentru care s-a reconstituit diametrul la 1,30 m. 
 

4. Concluzii 
 
Din acest studiu de caz se întrevede utilitatea practic  a metodei care 

folose te curba logistic  pentru m rirea preciziei estim rii diametrului de baz  
comparativ cu aplicarea procedeelor ecua iilor de regresie recomandate de 
normativele în vigoare. Folosirea metodei tabelelor generale nu este indicat  
pentru c  produce frecvente supraestim ri ale diametrului de baz . 

Sunt necesare m sur tori suplimentare în teren pentru elementele necesare 
determin rii formei bazei trunchiului, îns  erorile de estimare mai mici 
contracareaz  acest dezavantaj. 

De i cercet rile efectuate nu au luat în considerare situa ii mai diverse (ceea 
ce va constitui o etap  urm toare neap rat necesar ), recomand m aceast  
modalitate de lucru în cazul unui num r mic de cioate, în arborete echiene sau 
relativ echiene.  În cazul unui num r mai mare de arbori extra i, pentru care se 
reconstituie parametrii dendrometrici, din motive de expeditivitate este bine sa se 
aplice metoda ecua iei de regresie liniare sau parabolice, erorile de estimare 
compensându-se satisf c tor pe total. 
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Abstract 
 
Consideration on the Estimation Precision of Diameter at Breast 

Height of the Extracted Trees Using Dimensional Characteristics of the 
Stumps 

 
This paper analyses a concrete situation of the determination of diameter at 

breast height using dimensional characteristics of the spruce fir stump. 
The influences on the determination of extracted trees volume for the 

methods recommended by the technical norms and through the utilization of 
regression equation of the logistic curve model are presented. 
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