Programul
primei sesiuni naționale de comunicări științifice studențești
pe teme de silvicultură și protecția mediului
Vatra Dornei, 29‐30 Mai 2015
29 Mai 2015
8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților la hotelul USV;
9.00 – 9.30 Deschiderea oficială a sesiunii științifice;
9.30 – 11.00 Prezentări științifice;
11.00 – 11.30 Pauză de cafea;
11.30 – 13.00 Prezentări științifice;
13.00 – 14.00 Masa de prânz;
14.00 – 15.30 Prezentări științifice;
15.30 – 16.00 Pauză de cafea;
16,00 – 17.45 Prezentări științifice;
17.45 – 18.00 Seminar pe tema publicării unei lucrări științifice;
18.00 – 18.15 Închiderea lucrărilor;
19.00 Cină festivă.

30 Mai 2015
9.00 – 15.00 Excursie tematică: Parcul Național Călimani (obiective vizate: rezervații forestiere,
ecosisteme de limită, exemple de degradări ale mediului, acțiuni de reconstrucție ecologică, etc.).

Programul lucrărilor prezentate
9:30
9:45
10:00
10:15

10:30

10:45

Asimionesei Lucian Gabriel,
Borz Stelian Alexandru*
Apalaghie Andrei,
Roibu Cătălin*
Badea Constantin‐Alexandru,
Enescu Mihai*

Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară București, Facultatea de Agricultură

Posibilități de integrare a tehnologiilor GPS‐GIS în studii de
timp la colectarea lemnului cu trolii montate pe tractor
Reacția frasinului comparativ cu fagul la condițiile de mediu
din rezervația naturală „Făgetul secular Humosu”

Savu Mihaela,
Strungaru Ștefan‐Adrian*

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Biologie

Metode de analiză şi tehnici de prelevare – conservare a
probelor de apă contaminate cu diferite substanţe toxice
din ecosistemele acvatice dulcicole

Bruj‐Guțiu Ovidiu‐Dorin,
Bâgiu Traian,
Ceuca Vasile*, Covrig Ilie*
Mateiciuc Ecaterina,
Lupaştean Daniela*,
Duduman Mihai‐Leonard*

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură

Modalităţi de determinare a vârstei la căprior (Capreolus
capreolus)

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură

Studii privind morfologia, biologia şi ecologia cotarilor
Agriopis marginaria şi Agriopis leucophaearia

Arbori utilizaţi în aliniamentele stradale din Bucureşti

11:30

Lupuleasa Alexandru,
Ionescu Ovidiu*

11:45

Gliga Iulia Diana,
Ceuca Vasile*, Covrig Ilie*

12:00

Nuțu Adina‐Paraschiva,
Duduman Mihai‐Leonard*

Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură

12:15

Constandache Ionela,
Strungaru Ștefan‐Adrian*

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Biologie

Medrea Ionela,
Moisescu George,
Isaia Gabriela*
Schlesinger Ervin,
Mărginaș Paul,
Ceuca Vasile*

Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură

14:00

Rusu Corduneanu Georgiana,
Lupaştean Daniela*,
Duduman Mihai‐Leonard*

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură

14:15

Ștefan Vlad‐Marius,
Ceuca Vasile*

14:30

Butucaru Andrei,
Dănilă Gabriel*

14:45

Isac Lucian,
Isaia Gabriela*

15:00

Țipirig Victor,
Enescu Mihai*

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură
Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară București, Facultatea de Agricultură

15:15

Mantea Alexandra Mihaela,
Plavan Gabriel*

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Biologie

16:00

Andrici Andreia,
Duduman Gabriel*

Analiza modului de gospodărire a pădurilor din UP II
Dolhești, Ocolul Silvic Dolhasca în perioada 1991‐2011

16:15

Chima Sanda,
Vorovenici Iosif*

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură
Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere

16:30

Ilaşcă Alexandra, Pînzanu Ionuţ,
Lupaştean Daniela*,
Duduman Mihai‐Leonard*

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură

Studii privind ecologia diapauzei speciei Clostera
anastomosis

16:45

Nichitean Alexandru,
Iordache Daniel*

12:30

12:45

17:00

17:15

17:30

Feldrihan Nicoleta,
Şteţco Gheorghe,
Ceuca Vasile*
Mărginaș Paul,
Schlesinger Ervin,
Hoble Adela*, Dîrja Marcel*
Dănilă Iulian, Coșofreț Cosmin,
Avăcăriței Daniel*,
Duduman Mihai‐Leonard*
*) Cadru didactic coordonator

Universitatea ”Transilvania” din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de
Horticultură
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Silvicultură

Cercetări privind condiţiile de viaţă ale lostriţei (Hucho
hucho) pe râul Bistriţa
Alegerea soluției optime pentru reintroducerea în circuitul
silvic a unei suprafețe cu teren degradat
Necesarul de hrană și de timp pentru dezvoltarea unei
generații de Ips typographus
Studiul toxicologic privind contaminarea și toxicocinetica Cu,
Pb, și Cd la specia Alburnus alburnus L. din zona superioară
a Râului Prut
Efectul culorii asupra dinamicii capturilor de Ips typographus
Studiu comparativ privind debitarea lemnului rotund cu
ajutorul ferăstraielor panglică și a ferăstraielor circulare

Influența acțiunii defoliatorilor asupra creșterilor arborilor
gazdă din pădurea Heltiu Ocolul Silvic Căiuți – Bacău
Criterii de selectie artificiala aplicabili in populatiile de
Cervus elaphus
Aprecierea asupra trofeelor de cerb comun (Cervus elaphus)
din zona Toplița
Acarieni foretici ai adulţilor de Ips typographus
Extragerea şi valorificarea sevei de mesteacăn (Betula
pendula Roth.)
Modificări structurale ale biodiversității
macronevertebratelor din Râul Ozana apărute după
traversarea Orașului Târgu Neamț

Comparație măsurători clasice versus scanare

Cercetări privind dinamica populaţiei de mistreţ pe fondul
cinegetic nr. 45, Văleni
Variabilitatea elementelor morfometrice la purceii de
mistreţ (Sus scrofa) din bazinul Văii Vaser
Exprimarea potențialului mediogen a perimetrului de
ameliorare Crairât – O.S. Turda
Analiza productivității culturilor de plop cu ciclu scurt de
producție

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI
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SILVICULTURĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
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Broșură de rezumate
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Posibilități de integrare a tehnologiilor GPS-GIS în studii de timp la colectarea lemnului
cu trolii montate pe tractor
Asimionesei Lucian Gabriel, Borz Stelian Alexandru*
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, gabitzu151090@gmail.com

Lucrarea de față abordează problema folosirii mijloacelor moderne de colectare a datelor în scopul
monitorizării performanței sistemei de echipamente forestiere, studiind acest fenomen pe baza a două
seturi de date. Alegerea acestei teme a fost motivată de consumul de resurse relativ ridicat implicat de
conducerea studiilor de timp în mod tradițional. Studiul a presupus culegerea a două seturi de date, dintre
care unul în mod tradițional (video) şi unul prin utilizarea unor receptoare GPS. În cazul primului set de date
s-au colectat şi valori ale unor variabile operaționale, urmând ca posibilitatea de determinare pe cale GPS a
acestora să fie testată sub raportul acurateței. Rezultatele lucrării indică faptul că tehnologiile GPS-GIS pot
genera rezultate de o reprezentativitate ridicată pentru diferitele operații de colectare a lemnului. Datele
înregistrate pot fi exportate tabelar putându-se determina astfel date derivate precum vitezele de
desfășurare a anumitor operații sau faze de muncă, duratele unor elemente de muncă sau operații, precum
şi valori ale variabilelor operaționale cum ar fi distanța.
Cuvinte cheie: studiu de timp, eficiență, GPS, colectare de date.

Reacția frasinului comparativ cu fagul la condițiile de mediu din rezervația naturală
„Făgetul Secular Humosu”
Apalaghie Andrei, Roibu Cătălin*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, andreiapalaghie@gmail.com

Scopul acestei lucrări a fost monitorizarea reacției exemplarelor de frasin si fag la condițiile de mediu din
ecosisteme naturale prin tehnici de dendrocronologie. Faza de teren a presupus măsurarea unor de
elemente biometrie cu clupa forestieră, vertex IV, precum diametre şi înălțimi ale arborilor din plafonul
superior. De asemenea, au fost extrase carote cu ajutorul burghiului Pressler din arborii dominanți. În faza
de birou carotele prelevate au fost măsurate cu sistemul LINTAB şi programul TSAP, iar datele obținute au
fost prelucrate.
Rezultatele finale sunt constituite în grafice ale creșterilor şi corelații între regimul de vegetație normal al
arborilor, raportat la condițiile de mediu; au fost identificate mai multe perioade în care procesele
auxologice sunt puternic influențate de condițiile de dezvoltare şi competiție inter/intra specifice din cadrul
rezervației.
Cuvinte cheie: Carote, elemente biometrice, creșterii, dendrocronologie, reacție, condițiile de mediu.
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Arbori utilizați în aliniamentele stradale din București
Badea Constantin-Alexandru, Enescu Mihai*
U.S.A.M.V. București, Facultatea de Agricultură, mihaienescu@agro-bucuresti.ro

Aliniamentele stradale se numără printre cele mai întâlnite spații verzi din zonele urbane. Scopul acestei
cercetări a constat în evaluarea variabilității interspecifice a speciilor arborescente din cadrul a patru dintre
cele mai cunoscute artere din București, respectiv Kiseleff, Ștefan cel Mare, Virtuţii şi Timişoara. Lungimea
totală a aliniamentelor evaluate a fost de 17,6 km. Au fost eșantionați 1621 de arbori (38 de specii). Cele mai
întâlnite specii au fost: Platanus hybrida, Tilia cordata, Quercus rubra, Tilia tomentosa şi Fraxinus
angustifolia. Instalarea viitoarelor aliniamente stradale va trebui să țină cont de multiple aspecte, cum ar fi:
înălțimea arborilor, însușirea de a drajona şi capacitatea de adaptare la schimbările climatice.
Cuvinte cheie: aliniamente stradale, specii arborescente, spații verzi, Bucureşti.

Metode de analiză şi tehnici de prelevare – conservare a probelor de apă contaminate
cu diferite substanțe toxice din ecosistemele acvatice dulcicole
Savu Mihaela, Strungaru Ștefan-Adrian*
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, strungaru_stefan@yahoo.com

Determinarea exactă a numeroșilor parametri şi compuși din probele de apă este esențială în multe programe de
cercetare și monitorizare a mediului. Indiferent de exactitatea şi sensibilitatea dispozitivelor analitice şi tehnicilor
aplicate în timpul analizei, datele vor fi inutile dacă nu este acordată o atenție specială asupra prelevării și conservării
probelor. Un număr mare de substanțe existente apă pot fi supuse unor transformări fizice și chimice. Astfel de procese
pot modifica compoziția probei şi prin urmare să conducă la rezultate neprevăzute. Conservarea probei este strict
necesară imediat după prelevare. Din păcate, o serie de compuși nu pot fi analizați in situ, astfel că va fi necesară
conservarea probei. Sunt utilizate numeroase tehnici pentru a reduce pierderile de compușilor vizați în probele de apă
pe parcursule parcursul prelevării. Determinarea compuşilor anorganici din probele de apă furnizează date importante
atât pentru evaluarea riscurilor din mediul, cât şi pentru caracterizarea calităţii apei. Prezenţa substanţelor chimice în
apă se datorează atât proceselor naturale cât şi activităţilor antropice. Cei mai mulţi dintre aceşti compuşi sunt solubili în
apă şi pot fi responsabili pentru multe perturbări asupra organismelor vii. Monitorizarea permanentă a calității apei este
foarte importantă. Pentru a controla nivelul unor compuşi ţintă, precizia măsurătorilor este impetuos necesară şi prin
urmare, contaminarea sau degradarea probelor înaintea analizelor trebuie reduse. În acest scop, stabilirea unui program
de control pentru evaluarea riscurilor de contaminare a fiecărei etape a procesului analitic este de o importanţă crucială.
În literatură sunt recomandate numeroase metode fizice şi chimice pentru conservarea probelor de apă în vederea
analizei chimice: congelarea, pasteurizarea şi conservanţii chimici (unii acizi, hidroxidul de potasiu, cloroformul,
formaldehida sau clorura de mercur). Marea majoritate a procedurilor de stabilizare cunoscute se bazează analiza unor
parametri importanţi precum temperatura, pH-ul şi potenţialul Redox. În ciuda diferitelor tratamente, scopul final al
acestor eforturi este acelaşi, toate procesele de conservare având ca scop inhibarea creșterii şi a activității biologice a
microorganismelor. Scopul acestui studiu este aducerea în prim plan a tehnicilor de conservare și analiză a diferiţilor
poluanţi din ecosistemele acvatice dulcicole. Studiul prezintă aspecte privind modalităţile de prelevare şi conservare ale
probelor de apă respectiv aparatura necesară pentru cuantificarea lor.
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Cuvinte cheie: ape contaminate, ecosisteme acvatice dulcicole, metode de analiză.

Modalități de determinare a vârstei la căprior (Capreolus capreolus)
Bruj-Guțiu Ovidiu-Dorin, Bâgiu Traian, Ceuca Vasile*, Covrig Ilie*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, vasy_ceuca@yahoo.com

Lucrarea se bazează pe cercetări făcute de profesori ai unor universități de prestigiu din America, dar şi din
Norvegia, cercetări ce au în spate mai mulţi ani de studiu pe diferite eșantioane de căprior. Astfel ca am ales
7 metode de determinare a vârstei la căprior care, credem noi, ca ar fi cele mai viabile: metoda 1: Măsurarea
înălțimii molarului, metoda 2: Secționare molarului, metoda 3: Greutatea corneei ocular, metoda 4:
Diametrul pediculilor, metoda 5: Combinaţia dintre uzura dentară şi diametrul cilindrilor frontali, metoda 6:
Datarea
cu
carbon,
metoda
7:
Secţionarea
incisivului.
Nici o metodă simplă nu poate determina cu exactitate vârstă, rezultatele studiilor sugerează că uzura
dentiției, şi anume înălțimea molarului, poate servi că o măsură foarte simplă şi obiectivă de determinare a
vârstei la căprioare, având în vedere că precizia moderată, o rată de eroare de ± 1 an şi o rată de succes de
70% până la patru ani, este suficientă pentru a atinge obiectivele de management.
Cuvinte cheie: Importanta determinării vârstei, căprior, metode

Studii privind morfologia, biologia şi ecologia cotarilor Agriopis marginaria şi Agriopis
leucophaearia
Mateiciuc Ecaterina, Lupaştean Daniela, Duduman Mihai-Leonad
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, kati_mateiciuc@yahoo.com

Scopul acestei lucrări a fost studiul elementelor de morfologie, biologie şi ecologie a cotarilor de primăvară
Agriopis marginaria şi Agriopis leucophaearia. Obiectivele parcurse au fost următoarele: analiza elementelor
morfologice ale speciilor aflate în stadiul de pupă, monitorizarea dinamicii ieşirii din pupă a adulţilor,
determinarea prolificităţii femelelor, monitorizarea dezvoltării larvelor şi impactul lor asupra vegetaţiei.
Etapa de culegere a datelor a însemnat câteva ieşiri în teren în care: au fost realizate sondaje la sol pentru a
colecta pupe, a fost montat un experiment constituit dintr-o cutie de creştere, pupe şi senzor de
temperatură, a fost monitorizat zborul adulţilor şi a fost evaluat gradul de defoliere al arborilor din zona
luată în studiu. În faza de laborator, au fost măsurate elementele biometrice ale speciilor aflate în stadiul de
pupă şi de adult. De asemenea, au fost realizate disecţii femelelor pentru a determina numărul de ouă
pentru fiecare exemplar în parte. Zona studiată este reprezentată de Pădurea Gârboavele, ce aparţine de
O.S. Galaţi. Rezultatele au fost constituite în tabele, grafice şi imagini ce surprind aspecte legate de
biometria pupelor, condiţiile de emergenţă a adulţilor, prolificitatea femelelor, impactul asupra pădurii.
Cuvinte cheie: Agriopis marginaria, Agriopis leucophaearia, ecologie, biometrie
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Cercetări privind condițiile de viață ale lostriței (Hucho hucho) pe râul Bistrița
Lupuleasa Alexandru Ionescu Ovidiu
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, lup.alex@yahoo.com

Lucrarea are ca scop aducerea la cunoștință a situației prin care trece populația de lostriță, situația din trecut, condițiile
de viată pe care le oferă râul Bistrița și ce putem face pentru a salva acest salmonid de la dispariția completa. Se va face
referire si la situația din alte tari comparativ cu țara noastră, voi prezenta cauzele care au dus la diminuarea populației de
lostriță din râul Bistrița dar si particularități ale lostrițelor din acest rău. Prin aceasta prezentare încerc sa reamintesc
importanta acestui peste si sa-l readucem la statutul de ,,Regina a apelor de munte'' pana nu este prea târziu.
Cercetările s-au făcut pe baza observațiilor directe dar si a datelor preluate de la SGA Suceava. Rezultatele obținute vor
face referire la starea ecologica a râului Bistrița și ce urmează sa se întâmple in viitorul apropiat referitor la aceasta
specie.
Cuvinte cheie: Lostrița, Huco huco, râul Bistrița.

Alegerea soluției optime pentru reintroducerea în circuitul silvic a unei suprafețe cu
teren degradat
Gliga Iulia Diana, Ceuca Vasile*, Covrig Ilie*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, vasy_ceuca@yahoo.com

Lucrarea de faţă are ca obiect reintroducerea în circuitul silvic a unor terenuri degradate inapte altor folosințe si
diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapotranspiratie, viteza vântului), îmbunătățirea
gradului de umiditate a aerului si solului si implicit a condițiilor staționare pentru menținerea si dezvoltarea vegetației
forestiere si erbacee; diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor si ameliorarea progresivă a
capacitații de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere prin analizarea variației precipitațiilor și
retenției in coronament. Pentru atingerea dezideratelor sus menționate s-au amplasat mai multe pluviometre de tip
artizanal confecționate din peturi de plastic cu înălțimea de 25 cm şi suprafața receptoare de 100 cm2 si valoarea
retenției in coronament am obținut-o ca diferență intre cuantumul ploii înregistrate in teren descoperit şi media
valorilor înregistrate la pluviometrele instalate in parcelele experimentale din interiorul pădurii. Ploile au fost grupate
in clase de precipitații, pentru fiecare clasă calculând-se valoarea medie a precipitațiilor reținute. Pentru lunile luate
in analiză, frecvența zilelor cu precipitații a variat de la o luna la alta şi de la un anotimp la altul, zilele in care
cantitatea de precipitații este capabilă să declanșeze scurgeri de suprafață fiind in număr de 7 (circa 5%). Intre
valoarea medie lunară a indicelui precipitaților anterioare şi cuantumul precipitațiilor înregistrate la nivel lunar există
o foarte strânsă dependență corelațională, panta dreptelor de regresie care exprimă această dependență prezentând
o creştere de la anul secetos la anul ploios. Coeficienții de scurgere maximi, determinați pe clase de precipitații, au
pus în evidență influența intensității ploii asupra scurgerii, valoarea maximă (0,219) realizandu-se la precipitaţii de la 0
la 10 mm, cu toate că scurgerea maximă s-a obţinut la precipitații de peste 50 mm. Pe baza rezultatelor obţinute s-au
determinat ecuaţii de regresie, pe de o parte, Între scurgerea de suprafaţă şi cuantumul precipitațiilor, dintre
volumul scurgerii şi intensitatea precipitațiilor, iar pe de altă parte ecuaţii de regresie intre volumul scurgerii şi
abaterea standard a indicelui precipitaţiilor anterioare lunare.
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Cuvinte cheie: Terenuri degradate, precipitații, retenția în coronament

Necesarul de hrană și de timp pentru dezvoltarea unei generații de Ips typographus
Nuțu Adina-Paraschiva, Duduman Mihai-Leonard*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, adina.nutu92@gmail.com

Gândacul de scoarță Ips typographus este un important dăunător al pădurilor cu molid din România, care produce
pagube semnificative atunci când dezvoltă gradații pe fondul unor cantități importante de material lemnos favorabil
colonizării, rezultat în urma acțiunii diverselor disturbanțe (doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă, incendii, atacuri de
insecte, secete extreme, poluare etc.). Interesul crescut al silvicultorilor pentru acest scolitid a condus la dezvoltarea a
numeroase cercetări concentrate mai ales pe aspecte de monitorizare și control al populațiilor. Sunt însă puține
cercetări ce abordează ecologia subcorticală a familiilor de Ips typographus. În acest context, ne-am propus să
analizăm care este necesarul de hrană și de timp pentru dezvoltarea unei generații de I. typographus. Astfel, s-a
dezvoltat un studiu bazat pe creșteri de laborator (metoda Wermelinger şi Seifert (1998) - dispozitive de "tip
Sandwich"). Gândacii de scoarță au fost crescuți în camera climatică la trei nivele de temperatură: 20oC, 22.5oC şi
27.5oC şi 50% RH, în întuneric total. Pe parcursul dezvoltării unei generații s-au făcut măsurători privind durata de
dezvoltare a indivizilor pe stadii cât și consumul de biomasă prin hrănire. S-a constatat astfel că durata de dezvoltare
pentru o generație este de 47,8 zile (±3.8) la 20oC, 39.4 zile (±3.5) la 22.5oC şi 29.3 zile (±1.7) la 27.5oC. De asemenea,
consumul de hrană al larvelor este direct proporțional cu temperatura, în timp ce al adulților tineri este invers
proporțional cu temperatura.
Cuvinte cheie: Ips typographus, generație, biomasă consumată

Studiul toxicologic privind contaminarea și toxicocinetica Cu, Pb, și Cd la specia Alburnus
alburnus L. din zona superioară a Râului Prut
Constandache Ionela, Strungaru Ștefan-Adrian*
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, strungaru_stefan@yahoo.com

Încărcări masive cu metale grele ale ecosistemelor acvatice pot expune hidrobionții la niveluri ridicate ale acestor
elemente. Peștii au dezvoltat mecanisme fiziologice care permit reglarea acestora în țesuturi prin acțiuni de limitare
a asimilării sau prin eliminarea activă a metalelor în exces (Gigučre et al., 2006). În cazul răspunsului imunitar al
speciei de pește Rutilus rutilus infectat cu cestodul Ligula intestinalis, s-a dovedit că gazda are un răspuns celular
pronunțat la nivelul inflitrării a numeroase leucocite în cavitatea organismului, adesea acompaniat de depozitări mari
a fibrelor țesutului conjuctiv (Arme, 1997). Râul Prut izvorăste din Carpaţii Păduroşi, în Ucraina şi se varsă în Dunăre,
pe teritoriul României, lângă oraşul Galaţi. Are o lungime totală de 953 km, dintre care primii 211 km pe teritoriul
Ucrainei şi 743 km pe teritoriul României. Intră în ţara noastră în dreptul localitătii Oroftiana- Suharău, judeţul
Botoşani şi constituie apa de frontieră între România şi Republica Moldova, reprezentând limita estică a României.
Studiul a avut ca scop analiza concentrațiilor metalelor grele (Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Cd) din diferite țesuturi la obleți. Peștii
au fost preluați de la pescarii locali, după care în laborator au fost prelucrați cu ajutorul ustensilelor de plastic pentru
a nu contamina probele. Acestea au fost împărțite în 2 grupe mari, fiecare cu câte 4 subgrupe mai mici (probe din
țesut osos muscular, piele și sistem digestiv). O altă probă este constituită din paraziți. S-a lucrat pe masă de țesut
proaspăt. S-au cântărit 0,6-0,8 g probă la balanța microanalitică, ce prezintă o sensitivitate foarte ridicată. Analiza
metalelor grele s-a efectuat utilizând spectrometria cu absorbție atomică de rezoluție înaltă, cu cuptor electrotermal
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de grafit, având transportor al ionilor Argon 5.0 de puritate înaltă. Pentru a cuantifica nivelul de parazitare al
indivizilor s-a ales indexului parazitar (PI) descris de către HOOLE (1994). După analiza detaliată a concentrațiilor de
Cu, Pb și Cd s-a ajuns la concluzia că cea mai mare cantitate de Cu se află în sistemul digestiv al peștilor mari fără
paraziți, urmată de sistemul digestiv al peștilor mici cu paraziți. Cantitatea cea mai mică de Cu a fost găsită în țesutul
muscular al peștilor parazitați. În ceea ce privește cantitatea de Pb, cea mai mare concentrație a fost determinată în
tesutul osos al peștilor mici parazitați, urmată de sistemul digestiv și țesutul muscular al peștilor mari fără paraziți.
Valoarea cea mai scăzută a Pb-ului a fost identificată în țesutul osos al peștilor mari fără paraziți. Valoarea cea mai
ridicată a Cd-ului a fost determinată în sistemul digestiv al peștilor mari fără paraziți, urmată de sistemul digestiv al
peștilor mari cu paraziți.
Cuvinte cheie: Alburnus alburnus, Prut, Pești, toxicocinetică

Efectul culorii asupra dinamicii capturilor de Ips typographus
Medrea Ionela, Moisescu George, Isaia Gabriela*
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere,
moisescugeorge18@yahoo.com

Lucrarea noastră face referire la modul cum capturile gândacilor de scoarţă, în special de Ips typographus, sunt
influenţate de culoarea, atât a curselor feromonale cat si a butucilor folosiţi în experimente. Ȋn general, insectele,
inclusiv gândacii de scoarţă, folosesc pentru găsirea hranei diferite moduri senzoriale: olfactiv, vizual, gustativ. Dintre
acestea, simţul olfactiv a fost studiat cel mai mult, un rol important în comunicarea dintre gândacii de scoarţă
avându-l substanţele produse de arborii în curs de uscare (terpene) şi de adulţi în diferite etape din timpul hrănirii sau
reproducerii. Pentru studierea efectului culorii curselor feromonale s-au folosit curse feromonale tip aripă, amorsate
cu nade de tip atraTYP PLUS (România). Pentru studierea efectului culorii butucilor s-au amplasat butuci = fragmente
prelevate de la arbori proaspăt doborâţi, din partea bazală şi de la mijloc a trunchiului. În cazul curselor feromonale sa observat că nu a existat nicio diferenţă între consumurile de feromon la cursele de culori diferite, ceea ce ne
permite să concluzionăm că a existat o influenţă a culorii curselor asupra nivelului capturilor de Ips typographus. În
cazul butucilor, nu au existat diferenţe asigurate statistic între culori în cazul următorilor parametri: număr de intrări,
număr de intrări reuşite, reuşita atacului, sex-ratio.
Cuvinte cheie: Ips typographus, efect vizual, butuci coloraţi, terpene

Studiu comparativ privind debitarea lemnului rotund cu ajutorul ferăstraielor panglică și
a ferăstraielor circulare
Schlesinger Ervin, Mărginaș Paul, Ceuca Vasile*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, erwinschlesinger@gmail.com

Prezenta lucrare a avut ca scop evidențierea eficienței economice și productive a utilizării ferăstraielor
panglică orizontale și a ferăstraielor circulare pentru debitarea buștenilor de diferite diametre si cu o
lungime de 4 metrii. Studiul s-a realizat pe un eșantion de 67 de bușteni din care un număr de 20 au fost
debitați cu ajutorul ferăstrăului panglică, iar restul de 47 de bucăți au fost debitați cu ajutorul ferăstrăului
circular. În prezentul proiect s-au studiat randamentele cantitative și calitative precum și consumul de timp
și forță de muncă pentru cele două utilaje. Pentru fiecare buștean s-a determinat volumul diferitelor
sortimente obținute respectiv timpul necesar debitării acestora. În urma cercetărilor realizate, s-a observat
atât o diferență clară a calității pieselor debitate cu ajutorul ferăstrăului panglică cât și o reducere
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semnificativă a pierderilor de material lemnos respectiv a forței de muncă necesare efectuării operațiilor cu
acest utilaj.
Cuvinte cheie: Ferăstrău panglică, ferăstrău circular, bușteni, sortiment, pierdere de material lemnos.

Influența acțiunii defoliatorilor asupra creșterilor arborilor gazdă din pădurea Heltiu
Ocolul Silvic Căiuți – Bacău
Rusu Corduneanu Georgiana, Lupaştean Daniela*, Duduman Mihai-Leonad*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, giorgianarusu92@yahoo.com

O parte din arboretele de cvercinee din țara noastră, sunt infestate cu specii de insecte defoliatoare din
Ordinul Lepidoptera ale căror omizi produc vătămări semnificative. Pe raza O.S. Căiuți (Bacău) au fost
înregistrate pentru prima dată defolieri de către specia Apethymus filiformis, o viespe din familia
Tentredinidae, depistată în România în anul 1940 de către dr. ing. Constantin Ciornei. Scopul cercetărilor îl
constituie identificarea efectelor defolierilor produse de Apethymus filiformis și Torteix viridana, specii
dominante în complexul de defolieri din pădurile de cvercinee din zona luată în studiu, asupra acumulării de
biomasă, în contextul defolierilor puternice din țara noastră înregistrate în ultimul deceniu. Studiul a avut loc
în Ocolul Silvic Căiuți, pădurea Heltiu, care este situată în partea inferioară a bazinului râului Trotuș în aval de
orașul Onești, de unde au fost recoltate cu ajutorul burghiului Pressler, probe de creștere de la aproximativ
45 de arbori de gorun, acestea fiind prelucrate, de unde a reieșit apoi faptul că precipitațiile joacă un rol
semnificativ asupra creșterilor anuale, urmate și de alți factori de influență.
Cuvinte cheie: Defoliatori, cvercinee, Lepidoptera, Apethymus filiformis.

Criterii de selecție artificiala aplicabili în populațiile de Cervus elaphus
Ștefan Vlad-Marius, Ceuca Vasile*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, vasy_ceuca@yahoo.com

Prin selecția artificiala se înțelege extragerea unor exemplare carte nu sunt de valoare din punct de vedere
genetic sau cele care prezinta defecte, anomalii, răni, boli. Aceste animale trebuie extrase din teren
deoarece nu sunt de viitor si pentru a nu își transmite mai desparte genele. Pentru a se executa corect
aceasta metoda trebuie un personal calificat deoarece este foarte important să cunoască criteriile după care
se executa aceasta metoda si pentru a evita eventuale greșeli care pot apărea in timpul selecției. Este
important să se facă o selecție corecta pentru a rămâne în teren doar exemplarele dorite, cele care prezinta
cele mai bune gene. Masculii de selecție se scot înainte de începerea perioadei de împerechere, pentru ca ei
sa aibă ocazia de a transmite caracterele lor rele, cervidele de sex masculin de valoare, dimpotrivă, se scot la
sfârșitul perioadei de împerechere, adică după ce si-au îndeplinit rolul de reproducători. La selecția
masculilor ne servim de doua criterii: mărimea corporala si coarnele, pondere mai mare având mărimea
corpului. Din numărul total de extrageri ce se fac într-un an, procentul cele mai mare trebuie sa fie din
rândul tineretului deoarece observare exemplarelor slabe se face mai ușor, exemplarele necorespunzătoare
nu au ocazia sa se reproducă.
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Cuvinte cheie: Selecție, extragere, exemplare, genetic, masculi
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Aprecierea trofeelor de cerb comun (Cervus elaphus) din zona Toplița
Butucaru Andrei, Dănilă Gabriel*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, gabidanila68@gmail.com

Lucrarea “Aprecierea trofeelor de cerb comun (Cervus elaphus) din zona Toplița” are ca scop analiza
comparativă a punctajelor trofeelor conform formulelor CIC (CONSILIUL NTERNAȚIONAL CINEGETIC). Au fost
studiate date preluate de la doi gestionari, respectiv trei fonduri cinegetice la A.V.P.S Toplița și un fond
cinegetic la O.S Toplița. Principala metodă de culegere a datelor a fost analiza documentațiilor fondurilor
cinegetic pentru ultimii 10 ani. Au fost utilizate toate datele și elementele trofeelor cu punctaje mai mari de
150 puncte CIC. Din calcule au ieșit faptul că valoarea medie a punctajului CIC este cu puțin mai mare la
A.V.P.S Toplița față de O.S Toplița. Din punct de vedere calitativ cât și cantitativ trofeele obținute de către
A.V.P.S Toplița sunt superioare comparativ cu OS Toplița. O primă concluzie este aceea că A.V.P.S Toplița
gestionează în mod superior efectivul de cerb comun. A doua concluzie ar fi că diminuarea efectivului
principalului dăunător al cerbului duce la obținerea de trofee de calitate mai bună și în număr mai mare.
Cuvinte cheie: trofee, Cerb comun, Cervus elaphus, Punctaj CIC.

Acarieni foretici ai adulţilor de Ips typographus
Isac Lucian, Isaia Gabriela*
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, gabriela.isaia@unitbv.ro

Relaţia dintre acarieni şi gândacii de scoarţă a fost foarte studiată în America de Nord, a fost raportată şi
pentru multe specii din Gamasida sau Mesostigmata în Europa (Suedia, Finlanda, Austria, Germania,
Polonia, Spania, Croaţia, Bulgaria, Georgia), însă nu există informaţii cu privire la forezia acarienilor
mesostigmatizi pe gândacii de scoarţă din România. Ca urmare, lucrarea își propune să studieze unele
aspecte ale acestei relaţii complexe dintre gândacul de scoarţă Ips typographus și acarienii foretici.
Gândacii de scoarţă analizaţi au fost colectaţi de la curse feromonale tip Intercept amorsate cu nade
feromonale atraTYP PLUS, în perioada mai-iulie 2014. Cel mai frecvent au fost identificate următoarele
specii de acarieni: Dendrolaelaps quadrisetus, Histiostoma piceae, Uroobovella ipidis, Uroobovella
vinicolora și Trichouropoda polytricha. S-a observat că acarienii foretici au înregistrat două maxime, în
primăvară și respectiv în vară. De asemenea, s-au mai obţinut informaţii cu privire la procentul de
parazitare al masculilor și femelelor, numărul mediu de acarieni/gândac, distribuţia speciilor de acarieni și
localizarea lor pe corpul gândacilor, precum și factorii care pot influenţa aceste caracteristici.
Cuvinte cheie: acarieni, forezie, Ips typographus, Dendrolaelaps quadrisetus
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Extragerea şi valorificarea sevei de mesteacăn (Betula pendula Roth.)
Țipirig Victor, Enescu Mihai*
U.S.A.M.V. București, Facultatea de Agricultură, mihaienescu@agro-bucuresti.ro

Mesteacănul (Betula pendula Roth.) este cunoscut ca fiind o specie cu multiple întrebuințări. În România,
puţine informaţii sunt disponibile despre utilizarea sevei sale. Obiectivele acestei cercetări au constat în
testarea mai multor metode de extragere a sevei şi de producere de sirop şi “vin de mesteacăn”. Au fost
eşantionate 40 de exemplare de mesteacăn. Pe parcursul a două zile, au fost recoltaţi peste 70 de litri de
sevă. Au fost obţinute, de asemenea, sirop şi “vin de mesteacăn”. Pe plan local, producerea de siropuri şi
de băuturi slab alcoolizate provenite din seva brută de mesteacăn ar putea genera venituri apreciabile
deţinătorilor de padure.
Cuvinte cheie: Betula pendula, mesteacăn, sevă, sirop

Modificări structurale ale biodiversității macronevertebratelor din Râul Ozana apărute
după traversarea Orașului Târgu Neamț
Mantea Alexandra Mihaela, Plavan Gabriel*
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, gabriel.plavan@uaic.ro

Râul Ozana este unul din principalii afluenți ai râului Moldova. Izvorăște în Munții Stânișoarei, în apropierea
vârfului Bivol, și are o lungime de 59 km. În acest râu, la o diferență de 10 ani s-au realizat studii comparative
privind impactul uman asupra comunităților de macronevertebrate bentonice. Studiul vizează analiza
diversității spațiale și temporale a organismelor, între localitățile Secu și Dumbrava. Etapele urmate pentru
realizarea acestui studiului au fost: recoltarea probelor în teren, trierea acestora în laborator și
determinarea speciilor de macronevertebrate, urmate de prelucrarea statistica a datelor. Probele de
macrozoobentos au fost colectate în luna septembrie, din 3 stații stabilite de-a lungul râului Ozana. Pentru
prelevarea probelor s-a folosit un colector de tip Surber. Stațiile au fost: I Dumbrava (fixată în zona podului
din vecinătatea localității Dumbrava), II Tg. Neamț- Humulești (situată mai jos de orașul Tg. Neamț) și III Secu
(localizata la intrarea râului în orașul Tg. Neamț). În urma examinării celor 3351 de indivizi colectați, au fost
identificați 45 de taxoni. Grupurile dominante, în funcție de numărul de specii găsite au fost: Ephemeroptera
(10 taxoni), Trichoptera (4 taxoni) și Plecoptera (4 taxoni), în timp ce în funcție de numărul de indivizi au fost:
Oligocheta (834), Heteroptera (815) și Trichoptera (544). Biodiversitatea a fost mai bogată în statia I
(Dumbrava) și mai saracă în statia III (Secu). Numărul de indivizi a scăzut de-a lungul râului, de la stația I
(Dumbrava), spre stația III (Secu). Au fost stabilite şi analizate grupările de organisme şi variaţia indicilor
ecologici în fiecare stație. S-a calculat indicele de diversitate Shannon, constatându-se valori maxime în
Stația II (Tg. Neamț - Humulești), iar cele minime în stația III (Secu). Indicele de echitabilitate ce
caracterizează gradul de uniformitate a distribuției indivizilor pe diferite specii, are valoarea cea mai mare în
stația III (Secu) și valoarea cea mai mica în stația I (Dumbrava). Așadar, stația ce pare a fi cea mai influențată
antropic este II (Tg. Neamț - Humulești), unde persista cele mai tolerante specii precum lipitorile, amfipodele
și larvele de chironomide. Stația cea mai neafectata a fost Stația I (Dumbrava), unde au fost întâlnite specii
poluosensibile precum efemeropterele.
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Cuvinte cheie: macronevertebrate bentonice, Ozana, Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera.

Analiza modului de gospodărire a pădurilor din Up II Dolhești, Ocolul Silvic Dolhasca în
perioada 1991-2011
Andrici Andreia, Duduman Gabriel*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, andrici_andreia@yahoo.com

Lucrarea își propune să evidențieze modul de gospodărire a pădurilor din U.P. II Dolhești în perioada 1991-2011, în
vederea identificării deficiențelor de punere în aplicare a prevederilor amenajamentelor sau a efectelor lipsei
acestora. Întrucât în cadrul zonei studiate s-au identificat arborete retrocedate, pentru îndeplinirea scopului propus
acestea au fost analizate separat de cele aparținând statului. Studiul s-a realizat pe baza datelor preluate din
amenajamentele silvice, a informațiilor culese din teren și a celor identificate cu ajutorul ortofotoplanurilor importate
în programul ArcMAP. Pentru evidențierea diferențelor s-a simulat evoluției structurii fondului de producție în
situația unei gospodăriri unitare la nivel de formă de proprietate. Comparațiile s-au realizat ca urmare a normalizării
fondului de producție pe o perioadă de 120 de ani, cu simularea dinamicii structurii fondului de producție pe
perioade de 20 de ani și a calculului posibilității de produse principale și secundare prin metoda claselor de vârstă.
Rezultate obținute evidențiază că arboretele aparținând statului au fost gospodărite corespunzător în cei 20 de ani,
prin respectarea prevederilor amenajamentelor silvice. Nu același lucru s-a remarcat în cazul arboretelor cu
proprietari privați, intervențiile de după retrocedare având o influență negativă asupra structurii fondului de
producție și asupra volumelor de recoltat.
Cuvinte cheie: mod de gospodărire, retrocedare, posibilitate, normalizare.

Comparație măsurători clasice versus scanare
Chima Sanda, Vorovenici Iosif*
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, sanda73@yahoo.com

Culegerea de informaţii legate de suprafaţa terestră şi detaliile care se găsesc pe aceasta constituie o
activitate foarte importantă în obţinerea de date geospaţiale. Una dintre metodele moderne de culegere a
datelor spaţiale constă în scanarea terenului cu scannere amplasate pe drone. Lucrarea de faţă prezintă o
comparaţie între produsele obţinute pe baza imaginilor aeriene preluate cu drona şi aceleaşi produse
obţinute prin măsurători terestre folosind staţia totală sau tehnica GNSS. Zona studiată este cariera de la
Holcim (judetul Arges.). În urma culegerii şi prelucrării datelor folosind cele două tehnologii s-a realizat
modelul digital al terenului în 3D. Comparând cele două modele s-a constatat că modelul obţinut pe baza
imaginilor aeriene preluate cu drona asigură o acurateţe ridicată iar detaliile din zona studiata precum
relieful, construcţiile, vegetaţia, canalele etc. sunt mult mai bine redate. Aşadar, culegerea de date
geospaţiale cu ajutorul dronelor, comparativ cu tehnicile terestre, constituie una din metodele moderne
care permite achiziţionarea de dale la costuri scăzute, produsele obţinute au precizie ridicată iar timpul de
achiziţionare a datelor este redus. De asemenea, dronnele reprezintă singurul mijloc de a culege date
geospaţiale în terenurile accidentate, în fondul forestier sau în cazul carierelor de suprafaţă cu versanţi
foarte înclinaţi.
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Cuvinte cheie: drone, imagini aeriene, model tridimensional, scanner

Studii privind ecologia diapauzei speciei Clostera anastomosis
Ilaşcă Alexandra, Pînzanu Ionuţ, Lupaştean Daniela*, Duduman Mihai-Leonad*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, alexandrailasca@yahoo.com

Clostera anastomosis (Lepidoptera: Notodontidae), este un fluture care produce gradaţii în ecosistemele ce au
la bază arborete de plopi şi sălcii, dar mai ales în culturile de plopi energetici. În România, specia prezintă până
la 3 generații pe an. În stadiul de larvă se hrăneşte cu frunzele arborilor, iar în cazul unor populaţii foarte mari,
acest lucru poate duce la pierderi semnificative în biomasă lemnoasă, până la uscarea completă a arborilor.
Iernarea are loc în stadiul de larvă, în cuiburi individuale, țesute în crăpăturile ritidomului. Controlul acestui
dăunător este condiționat de cunoașterea biologiei și ecologiei acestuia. Lucrarea de față aduce noi informații
privind ecologia diapauzei C. anastomosis, ce pot fi folosite pentru programarea lucrărilor de combatere de
primăvară. Astfel, s-a constatat că larvele de C. anastomosis își reiau activitatea după diapauză, la temperatura
o
de 13,5 C. De asemenea, cuiburile de iernare a larvelor pe trunchiul arborilor de plop cu vârsta de 4 ani se
concentrează pe primul metru de trunchi, unde crăpăturile ritidomului sunt mai pronunțate.
Cuvinte cheie: Clostera anastomosis, diapauză, cuib de iernare

Cercetări privind dinamica populației de mistreț pe fondul cinegetic nr. 45, Văleni
Nichitean Alexandru, Iordache Daniel*
Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere nyky_alex2000@yahoo.com

Cercetări privind dinamica populației de mistreț (Sus scrofa) de pe Fondul cinegetic nr. 45 denumit Văleni din
Roman, Județul Neamț și are că scop aducerea la cunoștință a evoluției efectivului din zona de studiu,
managementul aplicat pe fondul cinegetic dar și hrană complementară administrată pe tot timpul anului
pentru a evită pagubele produse în culturile agricole. Studiul a fost relizat prin observații directe la punctele
de hrănire, prin observații indirecte cercetând urmele lăsate de mistreț în teren, prin analiză pagubelor dar și
cu ajutorul fototrap-urilor.
S-a ajuns la concluzia că dinamica populației de mistreț din zona studiată este în continuă creștere datorită
managementului bine aplicat în ultimii ani. Această creștere a populatiei este reflectată și de faptul că în
ultimii cinci ani cotă de recolta a crescut iar trofeele abținute sunt de o calitate superioară.
Cuvinte cheie: dinamica populației, mistreț, Sus scrofa.
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Variabilitatea elementelor morfometrice la purceii de mistreţ (Sus scrofa) din bazinul
Văii Vaser
Feldrihan Nicoleta, Şteţco Gheorghe, Ceuca Vasile*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, vasy_ceuca@yahoo.com

Mistreţul (Sus scrofa) este una din speciile principale de vânat de la noi din ţara, găsindu-se din Delta
Dunări până în desişurile Carpaţilor. În lucrarea de faţă a fost studiată variabilitatea elementelor
morfometrice la purceii de mistreţ de un an, fiind luate in studiu măsurători de la 40 de purcei, elementele
urmărite fiind: lungimea, înălţimea şi greutatea. Analizând valoarea coeficientului de corelaţie „r” unde
rezultă că există variabilitate între elementele morfometrice a purceilor luaţi în studiu, însă cu diferenţe
nesemnificative.
Cuvinte cheie: Variabilitatea, purceii, măsuratori, elemente morfometrice.

Exprimarea potențialului mediogen a perimetrului de ameliorare Crairât – O.S. Turda
Mărginaș Paul, Schlesinger Ervin, Hoble Adela*, Dîrja Marcel*
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, vasy_ceuca@yahoo.com

Lucrările de împădurire ale terenurilor neproductive, precum sunt și perimetrele de ameliorare, generează
un nou sistem viu, după demisia celui anterior. În accepția activităților tenabile (engl. sustainable) de
proiectare, executare de modificări și exploatare ale terenurilor neproductive este nevoie de un sistem de
măsuri și lucrări biologice, biotehnice, hidroameliorative/hidrotehnice, structurat în scopul redresării
regimului hidrologic și combaterii efectelor negative ale proceselor torențiale. În acest sens, prin
prelucrarea și interpretarea datelor meteorologice s-a stabilit frecvența și durata fenomenelor hidrologice
din perioada de vegetație (1983-2014) ce descriu arealul studiului de caz – perimetru de ameliorare –
arboret Crairât, O.S. Turda (jud. Cluj). Pentru a exprima potențialul mediogen a perimetrului de ameliorare
studiat s-au luat în calculul evapotranspirației potențiale (Thornthwaite) și alte două tipuri de culturi ce se
pretează la îmbunătățirea funciară a terenurilor neproductive - degradate. Prin utilizarea metodei de calcul
FAO Penman-Monteith, derivată din ecuația originală Penman-Monteith și ecuațiile de rezistență a
coroanei și aerodinamicii, s-a determinat evapotranspirația de referință de la nivelul covorului vegetal.
Concluziile studiului efectuat în baza indicilor ecometrici (climatici și hidrologici) urmăresc estimarea
rentabilității aplicării unor măsuri de ameliorare a terenurilor neproductive (prin împăduriri) sau
neintervenirea în această problemă în schimbul oferirii altor servicii sau despăgubiri provocate.
Cuvinte cheie: serviciile ecosistemului, îmbunătățiri funciare, evapotranspirație potențială, ecuația FAO
Penman-Monteith
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Analiza productivității culturilor de plop (Populus Spp.) cu ciclu scurt de producție
Dănilă Iulian Constantin, Coșofreț Vasile Cosmin, Avăcăriței Daniel*, Duduman MihaiLeonard*
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, iuliandanila@ymail.com

Plopul (Populus spp.) joacă un rol din ce în ce mai important în economia forestieră la nivel mondial. Acesta
răspunde necesității obținerii unor cantități importante de biomasă într-un interval de timp scurt, perioadă
care se suprapune peste planurile strategice de dezvoltare a marilor investitori. Producătorii de biomasă de
plop caută în permanență noi oportunități de extindere a acestor culturi. Astfel, există un interes sporit
pentru instalarea unor culturi de plop hibrid cu ciclu scurt de producție în NE României (depresiunea Rădăuți
și lunca râurilor Suceava și Siret). În acest sens, în această zonă a fost demarat în 2009 un experiment privind
analiza productivității a 7 clone de plop (A4A, AF8, AF6, AF2, Monviso, Max4 și Pannonia) în condițiile unor
densități diferite de plantare (3 x 1,16/ 1,25/ 2,5 m) și a trei tipuri de material reproductiv (butași, sade și
puieți). După încheierea unui ciclu de producție de 5 ani, din fiecare clonă și variantă de instalare au fost
recoltate câte 5 exemplare de plop pe care s-au făcut măsurători în ce privește creșterea anuală în înălțime
și în diametru. Analiza datelor arată un comportament diferit a clonelor de la an la an și de la o caracteristică
de plantare la alta. Clona AF8 prezintă cele mai bune rezultate pentru butași, cumulând un volum de cca. 88
3
-1
m ha , iar pentru sade, distanța de plantare strânsă (1,25 x 3 m) oferă cele mai bune rezultate, unde clonele
AF2 și AF6 se detașează de celelalte clone, asigurând un volum de aproximativ 100 m3 ha-1. Dublarea
distanței de plantare pe rând aduce un aport de biomasă doar la nivel individual.
Cuvinte cheie: Plopi hibrizi, Productivitate, Creșterea în înălțime, Creșterea în diametru.

