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PREFAŢĂ 

 

„Omul a ieşit în luminişurile civilizaţiei din interiorul 

pădurilor” (I. Dumitru & D. Dumitru)  

 

„Grija pentru pădure este eminamente grija zilei de mâine, 

este simţul solidarităţii cu viitorul” (Marin Drăcea) 

 

Am ales să încep cu aceste două citate pentru că ele 

exprimă foarte plastic gradul de dependenţă istorică a societăţii 

umane de existenţa pădurilor. Tainele înfrăţirii noastre cu pădurea 

nu le putem pătrunde decât printr-o complexă cunoaştere a 

evoluţiei relaţiei om – natură. Aprofundarea acestui subiect a 

devenit tot mai stringentă atâta timp cât omul – element al naturii 

– aşa cum era la începuturile existenţei lui, a inversat rolurile şi  s-

a obişnuit să socotească natura ca proprietatea sa. Exacerbarea 

acestui sentiment al proprietăţii duce la un dezechilibru extrem de 

periculos în relaţia om – natură, în defavoarea ambelor părţi, 

echivalentul distrugerii. Ecosistemele forestiere reprezintă o 

componentă de bază a ecosferei dar, din păcate, şi cea mai 

agresată de „civilizaţia” contemporană, luându-i-se mult mai mult 

decât i se dă înapoi. 

Scopul propus prin cele ce urmează este o particularizare 

locală a unor caracteristici floristice şi entomofaunistice, 

considerându-le foarte utile pentru formarea viitorilor specialişti 

în ecologie. 

În cartea de faţă am ales să descriu două componente 

importante ale unui ecosistem forestier: speciile lemnoase şi 

insectele fitofage, asociate acestora. Prezentarea speciilor 

lemnoase nu respectă strict ordinea sistematică, dând prioritate 

uneori taxonilor cu o mai mare importanţă forestieră. S-a pus 

accentul pe speciile indigene, ţinându-se cont şi de proporţia în 

care ele participă în compunerea ecosistemelor forestiere din 

România, fiind prezentate şi unele specii exotice ce interesează 

cultura forestieră, precum şi specii de interes ornamental. 
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Ilustraţia aferentă a fost preluată din manualul de dendrologie al 

autorilor E. Negulescu şi Al. Săvulescu, 1957. 

Am considerat că este importantă cunoaşterea speciilor 

lemnoase, cu accent deosebit pe speciile autohtone şi cerinţele lor 

ecologice, pledând în acest fel pentru reconstrucţii ecologice 

autentice, specifice zonei, garanţie a îndeplinirii optime a 

funcţiilor de protecţie a mediului. 

Am particularizat, în ceea ce priveşte plantele lemnoase, 

cu speciile identificate pe teritoriul judeţului Sibiu, semnalându-le 

pe cele spontane, periclitate şi subspontane. Cu acest prilej aduc 

sincere mulţumiri domnului profesor Constantin Drăgulescu, care, 

cu deosebită amabilitate, mi-a pus la dispoziţie toate informaţiile 

necesare.  

Am menţionat multiplele funcţii ale ecosistemului 

forestier, punând în discuţie strânsele legături dintre pădure şi apă, 

pădure şi sol, respectiv pădure şi sănătatea omului. 

 

Rămân receptivă la eventualele observaţii şi recomandări 

din partea dumneavoastră, mulţumindu-vă anticipat. 

 

                     

Autoarea  
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I. SPECII LEMNOASE DE INTERES FORESTIER 

ŞI ORNAMENTAL 

 

1.1. Noţiuni generale 

 

Dendrologia (de la cuvintele greceşti dendron = arbore şi 

logos = ştiinţă, vorbire) studiază plantele lemnoase sub aspectul 

caracterelor morfologice, arealului, cerinţelor ecologice şi, 

totodată, modul de participare în compunerea pădurilor, precum şi 

importanţa culturală, economică şi decorativă. 

În mod convenţional, plantele lemnoase sunt împărţite în: 

arbori, arbuşti, subarbuşti. 

Arborii sunt plante lemnoase care au tulpina înaltă, groasă 

şi ating înălţimea de cel puţin 7 m, putând fi :  

 arbori de mărimea I, care depăşesc 25 m înălţime 

 arbori de mărimea a II-a , cu înălţimi între 15-25 m 

 arbori de mărimea a III-a, cu înălţimi între 7-15 m. 

Arborii forestieri, numiţi în limbaj comercial şi esenţe 

lemnoase, cresc obişnuit în păduri; arborii ornamentali sunt 

cultivaţi pentru însuşirile lor estetice, cu menţiunea că speciile 

forestiere au şi remarcabile calităţi ornamentale; pomii fructiferi 

sunt tot plante lemnoase, dar produsul lor principal îl constituie 

fructele. 

Forma arborilor diferă în funcţie de specie. În practică se 

face distincţie între forma specifică sau habitus (caracteristică 

arborelui crescut izolat) şi forma forestieră (pe care o realizează 

când creşte în desimea pădurii)(Figura 1). Arborii izolaţi prezintă 

o tulpină scurtă şi puternic îngroşată la bază, iar coroana, mult 

dezvoltată în lărgime, coboară până spre sol. Forma forestieră a 

arborilor se deosebeşte printr-o tulpină dreaptă, înaltă, cilindrică, 

curăţată de crengi până la mari înălţimi şi o coroană restrânsă, 

concentrată spre vârful tulpinii. Arborii crescuţi în masivul 

forestier suferă procesul de elagaj natural. Acesta constă în 

uscarea frunzelor şi pierderea ramurilor situate în partea inferioară 

a coroanei, ca urmarea a luminii insuficiente şi curăţarea 
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trunchiului de crengi până la mari înălţimi (aproximativ două 

treimi din înălţime). Fenomenul de elagaj natural nu se produce 

niciodată la arborii crescuţi izolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Forma specifică (sus) şi 

forma forestieră (jos) la molid 
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Arbuştii sunt plante lemnoase cu înălţimi de cel mult 7 m, 

având tulpina ramificată chiar de la suprafaţa solului. Arbuştii cu 

înălţime redusă, de maxim 1 m, deseori cu tulpini târâtoare, sunt 

denumiţi arbuşti pitici (afinul, merişorul, sălciile pitice etc.) 

Subarbuştii sunt plante cu tulpină lemnoasă numai la 

bază, iar vârfurile sunt ierboase, îngheţând iarna (drobul, cătina 

mică etc.). 

Rădăcinile arborilor se pot raporta la trei tipuri de bază 

sau sisteme de înrădăcinare (Figura 2), după adâncimea la care 

pivotul pătrunde în sol şi după mărimea şi orientarea rădăcinilor 

secundare faţă de rădăcina principală: 

 înrădăcinare pivotantă sau profundă – rădăcina 

principală este net evidenţiată, pătrunzând în sol la 

adâncimi mari (brad, stejar etc.); 

 înrădăcinare trasantă sau superficială – rădăcina 

principală slab dezvoltată, iar cele secundare bine 

dezvoltate lateral (molid etc.); 

 înrădăcinare pivotant-trasantă – are în aceeaşi 

măsură dezvoltate atât pivotul cât şi rădăcinile 

secundare (carpen, ulm, tei, larice, fag, anin negru 

etc.). 

Fiecare specie prezintă anumite particularităţi în structura 

sistemului de înrădăcinare, care se transmit ereditar.  Totodată, 

sistemul de înrădăcinare variază în funcţie de vârsta arborilor şi de 

însuşirile fizice ale solului. Astfel, la o serie de specii, arborii 

tineri au pivotul mai bine exprimat decât cei bătrâni. Pe solurile 

nisipoase, afânate, bogate în elemente minerale, rădăcinile se 

dezvoltă adesea mai puternic decât pe soluri argiloase, compacte, 

sărace; pe soluri cu umiditate în exces, pseudogleice, chiar şi la 

speciile cu înrădăcinare pivotantă, cum ar fi stejarul, rădăcinile pot 

rămâne superficiale, concentrate în orizonturile superioare, mai 

zvântate. 
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Figura 2: Tipuri de înrădăcinare la arbori 

a – înrădăcinare pivotantă; b – înrădăcinare trasantă;  

c – înrădăcinare pivotant– trasantă; 

 

  Tulpina este variabilă în raport cu specia şi cu 

condiţiile de vegetaţie, dar se menţine aproximativ cilindrică sau 

cilindro-conică. Vârful tulpinii, împreună cu ramurile de diferite 

ordine, cu frunzele, florile şi fructele constituie coroana arborelui, 

care prezintă aspect diferit (Figura 3):  
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Figura 3: Forme de coroane la arbori 

a – globulară; b – ovoidă; c – obovoidă; d – conică-piramidală;  

e – columnară; f – tabulară turtită 

 

 Scoarţa arborilor tineri este netedă. Cu vârsta, ţesuturile 

moarte de periderm, suber, parenchim sau liber formează nişte 

îngroşări ale scoarţei numite ritidom; acesta se poate exfolia 

circular (mesteacăn, cireş), în fâşii longitudinale (tuia) sau sub 

formă de solzi (molid, măr); la unii arbori ritidomul nu se 

exfoliază şi prezintă crăpături caracteristice (cer, ulm de câmp, 

nuc). Unele specii au scoarţa subţire şi netedă, datorită ţesuturilor 

generatoare superficiale ce presistă toată viaţa arborelui. Speciile 

se por deosebi între ele după aspectul scoarţei; tot după scoarţă se 

apreciază uneori vârsta şi starea de vegetaţie a arborelui. 

 Ramurile tinere de un an sunt denumite lujeri (anuali). 

Lujerii au caractere morfologice ce interesează în determinarea 

speciilor. De asemenea mugurii, care pot fi vegetativi (foliari), 

floriferi (florali) sau micşti (la stejari, pini, castan porcesc) 

servesc, mai ales în timpul iernii, la determinarea speciilor 

lemnoase. 

 Frunzele sunt simple sau compuse, de diferite tipuri. 

Durează, în condiţiile climatului temperat, de primăvara până 

toamna (la arborii foioşi), fiind numite caduce sau căzătoare, sau 

un număr de 2-12 ani, în funcţie de specie (la majoritatea 

coniferelor), fiind denumite persistente sau sempervirescente 
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(acestea cad treptat, astfel încât arborele rămâne totdeauna verde). 

La unele specii foioase (fag, stejar) toamna frunzele, deşi uscate, 

nu cad întotdeauna, menţinându-se pe ramuri până primăvara, mai 

ales la exemplarele tinere. Aceste frunze se numesc marcescente. 

Înainte de cădere, frunzele îşi schimbă culoarea, devenind 

galbene, roşii sau ruginii, fapt ce interesează la alegerea şi 

gruparea arborilor ornamentali în parcuri. 

 Florile pot fi hermafrodite  sau unisexuate; după modul de 

repartizare a florilor pe arbore se diferenţiază flori unisexuat 

monoice (de fapt arbori monoici), când pe acelaşi exemplar apar şi 

flori mascule şi flori femele, separate între ele (molid, fag, gorun) 

şi unisexuat dioice (respectiv arbori dioici) când florile unisexuate 

mascule se găsesc pe exemplare diferite de cele ce poartă flori 

femele (tisă, plopi, sălcii). 

 După polenizare şi fecundare în floarea angiospermelor se 

produc o serie de modificări profunde, unele învelişuri se usucă şi 

cad, ovarul devine fruct, iar ovulele dau naştere seminţelor.  

La gimnosperme, ovulele nefiind închise în ovar, sămânţa 

rămâne descoperită între solzii conului. Conul gimnospermelor nu 

este considerat un fruct adevărat ci numai un organ de 

fructificaţie. Solzii conurilor sunt lemnoşi, pieloşi sau cărnoşi. 

Periodicitatea fructificaţiei se defineşte ca fiind numărul de 

ani care trec între două fructificaţii succesive, ea variind de la 

anual şi abundent (plopi, sălcii, salcâm, ulmi) la 7-12 ani (stejari). 

La speciile cu o periodicitate mare, între două fructificaţii 

succesive abundente, pot avea loc fructificaţii mai slabe numite în 

limbaj silvic stropeli. 
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1.2. Arbori 

 

Genul Abies Mill. 

 Genul Abies cuprinde în jur de 50 de specii montane din 

zonele cu climă rece şi temperată ale emisferei nordice. În mod 

spontan la noi creşte o singură specie: Abies alba Mill. Ca arbori 

ornamentali mai sunt cultivate următoarele specii exotice: Abies 

nordmaniana (brad de Caucaz), Abies concolor (brad argintiu), 

Abies pinsapo (brad de Spania), Abies cephalonica (brad de 

Grecia), Abies balsamea (brad de Canada), Abies grandis (brad 

uriaş, brad de Vancouver). 

 

Abies alba Mill.– brad, brad alb 

Este un arbore de mari dimensiuni, frecvent cu înălţimi de 

35-40 m şi diametre de 1-2 m. În zonele de optim din ţară (ex. 

Sinaia) şi de peste hotare (Muntii Jura, Vosgi, Pădurea Neagră) s-

au găsit exemplare excepţionale, înalte de 50-60 m şi groase de 3-

4 m. 

Înrădăcinarea profundă, pivotantă, asigură mare rezistenţă 

la doborâturi de vânt. Dezrădăcinări de brad sunt totuşi posibile la 

intensităţi mari ale vântului, în special in cazul când pivotul 

putrezeşte, pe soluri pseudogleizate, gleizate sau când pivotul nu 

se poate dezvolta suficient, pe soluri scheletice, superficiale.  

Tulpina este dreaptă, cilindrică şi se elaghează bine în 

masiv. Ramurile regulat –verticilate, dispuse orizontal. 

Scoarţa are culoare cenuşie-verzuie şi prezintă numeroase 

pungi de răşină, ca nişte mici umflături ce pot fi sparte prin 

apăsare. Se păstrează mult timp netedă. Mai târziu formează 

ritidom cenuşiu, subţire, cu solzi poligonali. 

Lemnul fără duramen evident, albicios, moale, uşor. 

Coroana este deasă, compactă, de formă piramidală, cu 

vârful ascuţit în tinereţe şi lăţit tabular la bătrâneţe, când lujerul 

terminat rămâne mai scurt decât lujerii laterali, căpătând forma 

caracteristică de “cuib de barză”.  



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     12                    

Lujerii cenuşiu-verzui, scurt păroşi, au cicatricele acelor 

circulare, netede. 

 

Figura 4:  Abies alba Mill. 

a – lujer cu muguri; b – lujeri cu ace pectinate; c – ac; d – secţiune 

în ac; e – lujer cu baza acelor; f – urmele acelor după cădere; g – 

lujer cu flori mascule; h – lujer cu flori femele; i – con; j – solz şi 

bractee; k – solz şi seminţe; l – sămânţă dezaripată; m – plantulă. 
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Mugurii, aşezaţi în verticile, câte 3-5, mici, sunt ovoizi, 

nerăşinoşi, cu excepţia celor terminali, care uneori prezintă răşină 

la bază.  

Frunzele (Figura 4) sunt aciculare, liniar lăţite, lungi de 2-

3 cm, obtuze sau emarginate la vârf, pe faţă verzi, iar pe dos cu 

două dungi albicioase, conţinând două canale rezinifere, cu 

direcţii paralele. Sunt dispuse de obicei pectinat pe două şiruri. 

Cad după un număr mare de ani (6-15) şi rămân pe ramuri destul 

timp după tăierea exemplarelor, astfel încât bradul este mai bine 

apreciat ca pom de iarnă decât molidul. 

Florile sunt unisexuat-monoice; cele mascule grupate în 

amenţi gălbui-verzui sau roşietici, groşi şi alungiţi; cele femele de 

culoare verzuie, aşezate mai mult spre vârful coroanei. Apar din 

aprilie până la jumătatea lunii iunie, în funcţie de altitudine şi 

expoziţie. 

Fructifică în masiv la vârste mari, de 50-70 ani, dar destul 

de des, la 2-3 ani, iar în unele regiuni (Valea Prahovei, Postăvarul) 

aproape anual.  

Conurile cilindrice lungi, de 10-20 cm, erecte, prezintă 

solzi lăţiti şi rotunjiţi în partea superioară şi treptat îngustaţi spre 

bază, cu pete de răşină. Bracteele proeminente, mai lungi decât 

solzii, au vârful acuminat şi întors peste solzii imediat inferiori. 

Seminţele, de culoare gălbuie-brună, sunt concrescute cu o aripă 

gălbuie-roşcată, triunghiulară, de două ori mai lungă. Maturaţia 

are loc în toamna primului an, când solzii cad împreună cu 

seminţele, lăsând pe lujer numai axul conurilor. 

Maturitatea arborilor izolaţi începe cam de la 30 de ani, iar 

în masiv abia la 60-70 de ani. Periodicitatea fructificaţiei: 2-3 ani. 

Creşterea este foarte înceată la început; primul verticil de 

ramuri se formează de abia în anul al patrulea. Plantula atinge 

numai 5-6 cm înălţime şi, până la 15-20 ani, dimensiunile 

exemplarelor se menţin reduse. Dupa această vârstă, creşterea se 

activează considerabil şi continuă susţinut până la vârste înaintate. 

Longevitatea: până la 700 ani. 
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Figura 5:  Arealul bradului (https://commons.wikimedia.org) 
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Bradul este o specie cu areal exclusiv european, limitat 

aproape numai la regiunile muntoase din centrul şi sudul 

continentului, în Jura, Vosgi, Alpi, Apenini, Carpaţi, Balcani 

(Figura 5). În nordul Europei, dincolo de paralela de 55°, ca şi 

spre est, în afara arealului Carpatic, lipseşte cu desăvârşire. 

Optimul de dezvoltare îl realizează în părţile vestice (Vosgi, 

Pădurea Neagră), unde constituie arborete pure. 

În munţii noştri, dintre răşinoase, bradul se situează 

imediat după molid, ocupând însă suprafeţe mult mai mici decât 

acesta (circa 5% din suprafaţa păduroasă a ţării). Este bine 

reprezentat mai ales în Carpaţii Orientali, pe clina lor estică. Aici, 

la altitudini de 400-1200 m, formează întinse arborete de amestec 

cu fagul şi molidul, întâlnindu-se destul de frecvent şi sub formă 

de arborete pure. În Carpaţii Meridionali şi în Munţii Apuseni este 

răspândit în etajul montan, ca specie de amestec cu fagul şi 

molidul şi mai puţin sub formă de arborete pure. Altitudinile 

maxime se realizează în Carpaţii Sudici, unde urcă până la circa 

1500 m, iar altitudinile cele mai joase se înregistrează în Banat (pe 

Valea Nerei 192 m) şi în nordul Moldovei. 

Arealul de cultură a bradului coincide, în mare măsură, cu 

arealul său natural, întrucât extinderea acestei specii pe cale 

artificială se dovedeşte dificilă. 

Bradul are cerinţe mari faţă de condiţiile de mediu, 

situându-se din acest punct de vedere în fruntea răşinoaselor de la 

noi. Limita arealului european al bradului este determinată de 

cerinţele sale ridicate faţă de umiditate şi de sensibilitatea crescută 

la îngheţurile târzii. Se dezvoltă optim în climate moderate, 

suficient de calde, fără variaţii mari de temperatură, ferite de 

îngheţuri, bogate în precipitaţii. Are amplitudine climatică mult 

mai redusă decât molidul şi chiar decât fagul. 

În regiunile cu climat convenabil, solul poate juca un rol 

decisiv pentru vitalitatea bradului, exercitând uneori şi anumite 

influenţe compensatoare climatic. În general, creşte şi se 

regenerează viguros pe Cambisoluri, profunde, bogate în substanţe 

nutritive şi cu umiditate suficientă. În unele cazuri, aceste soluri 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     16                    

au textura fină (argilo-lutoase sau argiloase), sunt compacte şi 

pseudogleizate. Pe asemenea soluri, care reţin apa în cantităţi 

mari, satisfăcând pretenţiile sale ridicate faţă de umiditate, bradul 

poate să vegeteze bine şi în regiuni sudice sau la altitudini mici, 

unde căldura ridicată şi uscăciunea relativă a climatului sunt 

compensate de regimul hidrologic favorabil din sol. 

Pe solurile cu drenaj normal, determinantă devine 

umiditatea atmosferică, ceea ce face ca la altitudini mici, pe 

substrate din gresii, să se localizeze, de regulă, spre firul văilor 

sau pe versanţii umbriţi. 

Bradul se dovedeşte extrem de delicat faţă de excesele 

climatice, mai ales in tinereţe, când seminţişurile suferă 

considerabil din cauza secetei, a îngheţurilor târzii, a gerurilor de 

iarnă, a vânturilor uscate etc. Din acest motiv, regenerarea sa nu 

se poate realiza decât sub masiv, la adăpostul oferit de 

coronamentul arboretului bătrân. Puieţii de brad au, dealtfel o 

capacitate foarte ridicată de a rezista la umbra masivului până la 

vârste înaintate, de 40-50 ani, crescând însă încet şi luând forme 

lăţite, tabulare; ulterior dacă sunt puşi la lumină, ei pot adeseori 

să-şi reactiveze creşterea. Bradul are în consecinţă temperament 

pronunţat de umbră, situându-se din acest punct de vedere imediat 

dupa tisă. 

Faţă de acţiunea mecanică a vântului, bradul este mult mai 

rezistent decât molidul.  

 

 Abies nordmanniana (Stev.) Spach – brad de Caucaz 

 Se remarcă prin portul său frumos, cu coronament mai 

bogat, cu frunziş des şi  mai întunecat decât al bradului. Arbore 

exotic, originar din vestul Munţilor Caucaz. La noi a fost introdus 

puţin în culturi forestiere în zonele de dealuri şi de câmpie. 

 

Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl. – brad argintiu 

Acele pectinate, foarte lungi, de 4-6 cm, curbate în sus, au 

numeroase dungi albicioase pe ambele feţe, ceea ce le dă o 
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coloraţie generală verde-argintie. Prin strivire lasă un miros 

aromatic foarte plăcut. 

Specie exotică, originară din vestul Americii de Nord, din 

Munţii Stâncoşi şi Sierra Nevada. La noi se întâlneşte cultivat în 

parcuri, fiind mai puţin pretenţios faţă de sol decât bradul, 

suportând bine fumul şi praful din oraşe. În condiţiile climatice ale 

ţării noastre nu realizează decât înălţimi reduse, de cel mult 20 m 

la 50 de ani. 

 

Abies cephalonica Loud. – brad de Grecia 

Atinge până la 30 m înălţime, având port frumos piramidal 

şi ramificaţie deasă. Acele sunt rigide, prelung ascuţite şi 

înţepătoare, pe faţă verde închis lucitor, iar pe dos cu două dungi 

albe de stomate. Este originar din Munţii Greciei. La noi poate fi 

cultivat în regiunea dealurilor, pe versanţi însoriţi, dar cu 

suficientă umiditate atmosferică. 

 

Genul Picea  Dietr. 

 Genul Picea cuprinde peste 40 de specii de arbori, 

răspândiţi în zonele cu climă rece şi temperată din emisfera 

nordică, mergând până la limita arctică şi altitudinală a pădurilor. 

În ţara noastră creşte spontan o singură specie: Picea abies. 

 

Picea abies (L.) Karst.– molid, molift, brad roşu 

Molidul atinge frecvent înălţimi de 30-40 m, iar în unele 

cazuri chiar de peste 60 m. Înrădăcinarea sa este tipic trasantă, 

lipsită de pivot şi, uneori, ramificaţiile groase dinspre colet se 

găsesc la suprafaţa solulului. Din această cauză, molidul suferă de 

doborâturi de vânt mai mult decât oricare altă specie lemnoasă 

indigenă. Arborii crescuţi însă izolat, din tinereţe, chiar pe soluri 

foarte superficiale, stâncoase, manifestă rezistenţă relativ ridicată 

la acţiunea mecanică a vântului, deoarece dezvoltă mai puternic şi 

mai simetric sistemul radicelar, unele ramificaţii pătrunzând adânc 

prin fisurile rocii. Dealtfel, sistemul de înrădăcinare al molidului 

este mai plastic decât s-a crezut multă vreme, dezvoltarea 
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rădăcinilor laterale în profunzime depinzând de regimul de apă, de 

aer şi de căldură al solului, de obstacole mecanice. 

Prezintă tulpina dreaptă, cilindrică. Se elaghează destul de 

greu.  

Scoarţa are caractere variabile: mai adeseori de culoare 

roşcată, ceea ce a făcut ca molidul să fie denumit şi “brad roşu”. 

Se semnalează însă şi frecvente cazuri când culoarea este cenuşie 

sau brună. De asemenea, se desface în solzi de forme diferite, 

poligonali până la rotunjiţi. 

Lemnul de culoare albă, uniformă, este fără duramen 

evident (ca şi la brad), dar cu canale rezinifere. Se remarcă prin 

calităţi tehnologice deosebite: este uşor, moale, omogen, rezistent, 

elastic şi trainic.  

Coroana, îngustă, conică, spre deosebire de brad, păstrează 

vârful ascuţit până la vârste înaintate. Ramurile sunt dispuse în 

verticil şi au poziţii diferite; caracteristice sunt mai ales cele de 

ordinul doi, care stau, de obicei, oblic sau pendent, precum şi 

ramurile dintre verticile, provenite din muguri dorminzi. Ramurile 

verticilelor dinspre vârful coroanei stau în sus, cele de la mijloc 

orizontal, iar cele de la bază stau pendent. Coroana se menţine 

deseori compactă şi deasă. 

Lujerii, de culoare brună-roşiatică sau gălbuie-roşiatică, se 

recunosc foarte uşor după proeminenţele decurente, pe care stau 

inserate acele şi care imprimă un aspect brăzdat.  

Mugurii sunt nerăşinoşi, cei terminali conici, iar cei 

laterali ovoizi. 

Frunzele (Figura 6) aciculare, lungi de 1-2,5 cm, rigide, 

brusc îngustate la vârf şi terminate într-un mucron înţepător, 

rombice în secţiunea transversală, se dispun spiralat, fiind mai 

mult sau mai puţin îngrămădite sub formă de perie pe faţa 

superioară a lujerului. Au durata de 5-7 ani, mai scurtă decât la 

brad, şi după uscare cad imediat, lăsând pe lujeri urme 

proeminente. 
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Figura 6: Picea abies Karst. 

a – lujer cu ace; b – ac; c – secţiune în ac; d – porţiune de lujer 

după căderea acelor; e – flori mascule; f – floare femelă; g – con; 

h,i,j – forme de solzi; k – solz cu seminţe; l – sămânţă aripată; m – 

plantulă. 

  

Florile sunt unisexuat-monoice; cele mascule amenţi roşii-

gălbui, răspândiţi în toată coroana, pe lujeri din anul precedent; 

cele femele sunt erecte, alungit-cilindrice, roşii-purpurii la 

început. 
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Fructifică la 3-4 ani în condiţii normale, în regiunile înalte 

mai rar, la 7-8 ani. Conurile, de formă cilindrică, au 10-15 cm 

lungime şi 4-5 cm diametru; stau pendent şi, în tinereţe (luna 

august), prezintă culori diferite, verzi sau roşii-violacee. Se 

compun din numeroşi solzi pieloşi, persistenţi, rombici, acuminaţi 

sau rotunjiţi la partea superioară şi cu vârful trunchiat, denticulat 

sau emarginat. Bracteele, ascunse între solzi, sunt mici, alungite, 

şi lipite de baza solzului. Seminţele sunt mai mici şi mai uşoare 

decât la brad, de 4-5 mm lungime, triunghiulare, brune-închis, fără 

pungi de răşină şi prevăzute cu o aripioară de 10-15 mm, cu 

marginea superioară rotunjită, de care se desprind uşor. 

Împrăştierea seminţelor se produce după desfacerea solzilor la 

conurile mature, care ulterior, spre deosebire de brad, cad întregi 

menţinându-se însă pe arbore chiar până în toamna următoare.  

Puieţii cresc încet în primii 3-5 ani. Creşterea se activează 

însă rapid după această vârstă şi lujerii anuali depăşesc de multe 

ori 1 m lungime. Primul verticil de ramuri se formează în anul al 

patrulea, ca şi la brad.  

Longevitatea ajunge până la circa 600 ani, fiind deci mai 

scurtă decât la brad. 

Molidul este o specie europeană, cu areal mult mai întins 

decat al bradului (Figura 7). În regiunile muntoase central şi est 

europene, arealele celor două specii sunt asemănătoare, în linii 

mari. Înaintează însă mai puţin decât bradul în vestul şi sudul 

Europei, lipsind cu desăvârşire din Munţii Pirinei, Apenini, ca şi 

din aproape toată Peninsula Balcanică. În schimb, în nordul 

continentului, molidul, spre deosebire de brad, formează o a doua 

zonă de areal, foarte întinsă, care cuprinde Scandinavia, Finlanda 

şi nordul Rusiei, devenind arbore de câmpie. Trece dincolo de 

Cercul polar, până la graniţa latitudinală a pădurii, iar în nord-est 

se racordează cu Picea obovata. 

În munţii noştri molidul este cel mai răspândit dintre 

răşinoase. Molidul este o specie montană, constituind un etaj 

forestier deasupra fagului, ridicându-se sub formă de masive pure
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Figura 7:  

Arealul molidului (https://commons.wikimedia.org)
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denumite molidişuri până la limita altitudinală a pădurilor (limita 

superioară este situată la circa 1500-1550 m în nordul Carpaţilor 

Orientali şi la circa 1700-1750 m în Carpaţii Meridionali). În 

partea inferioară creşte în amestec cu bradul şi cu fagul.  

Ca şi bradul, molidul se găseşte cu maximum de extindere 

în Carpaţii Orientali, dar este concentrat mai ales în partea lor 

nordică şi pe clina transilvăneană, în lanţul vulcanic Căliman-

Harghita, unde se înregistrează şi punctele de minimă altitudine 

(circa 500 m). Tot în aceste zone, se realizează şi optimul în ceea 

ce priveşte vigoarea de creştere şi răspândire, cum este cazul pe 

Valea Bistriţei, la Broşteni, Cârlibaba sau Ciuc, unde devine pe 

alocuri invadant. 

Limita inferioară a molidului însă, în medie, se situează la 

circa 700-800 m în Carpaţii Orientali şi circa 900-1000 m în 

Carpaţii Meridionali. 

Molidul a fost mult extins în afara distribuţiei sale 

naturale, prin culturi artificiale, atât în ţara noastră cât şi în alte 

ţări europene.  

Molidul este o specie continentală, de climat rece şi umed, 

cu nebulozitate mare. Are nevoie de mai puţină căldură estivală 

decât bradul şi se mulţumeşte cu un sezon de vegetaţie mai scurt. 

Rămâne însă sensibil, ca şi acesta, la secetă, îndeosebi în primii 2-

3 ani, când puieţii au înrădăcinarea extrem de superficială. 

Îngheţurile târzii pot să provoace vătămări puieţilor, dar nici pe 

departe în aceeaşi măsură ca la brad. De aceea, mai ales în staţiuni 

favorabile, pe versanţi umbriţi, regenerarea molidului este posibilă 

şi în teren deschis. 

În ceea ce priveşte solul, molidul apare ca mult mai puţin 

pretenţios decât bradul. Se arată indiferent faţă de conţinutul de 

substanţe nutritive, vegetând la fel de bine pe soluri cu troficitate 

specifică ridicată sau scăzută. În climate propice creşte viguros pe 

districambosoluri sau chiar pe podzoluri cu humus brut, foarte 

acide, în cazul când acestea din urmă sunt afânate, aerisite şi au 

umiditate suficientă. Molidul contribuie activ la acidificarea 

solurilor pe care se instalează, datorită faptului că litiera sa bogată, 
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depusă în straturi groase, se descompune anevoie şi imperfect. În 

schimb, manifestă exigenţe mari faţă de regimul de umiditate. Pe 

solurile uscate lâncezeşte, iar regenerarea sa poate fi compromisă 

total, din cauza superficialităţii extreme a rădăcinii plantulelor. 

Poate să se instaleze şi pe terenuri cu umiditate în exces şi chiar în 

turbării, unde dovedeşte însă o stare de vegetaţie lâncedă, fiind net 

depăşit de pinul silvestru. 

Are temperament de semiumbră. Puieţii rezistă sub masiv 

chiar 2-3 decenii, dar puşi la lumină la vârste prea înaintate nu-şi 

mai pot reactiva creşterea şi se usucă. 

Molidul este expus în cea mai mare măsura vătămărilor 

mecanice – dezrădăcinări, rupturi – provocate de vânt sau zăpadă, 

fiind uneori afectate suprafeţe întinse de pădure (doborâturi în 

masă).  

 

Picea pungens Engelm. – molid înţepător 

Specie exotică din Munţii Stâncoşi ai Americii de Nord. 

La noi este introdus frecvent, ca arbore ornamental, de la câmpie 

până în regiunea montană. Este rezistent la poluare, astfel că poate 

fi cultivat cu succes în oraşe. Prezintă mai multe varietăţi: Picea 

pungens var. argentea  Beiss. – Molid argintiu, Picea pungens 

var.  glauca Reg. – cu acele verzi-albăstrui etc. 

 

Picea orientalis Carr. -  molid de Caucaz 

Are coroana îngustă şi ascuţită, cu verticile neregulate, 

care acoperă tulpina până aproape de bază. Acele foarte lucitoare 

şi scurte până la 1 cm, drepte, rigide, neascuţite, aşezate înghesuit 

şi culcate pe lujer, au un miros aromatic.  

Este originar din Caucaz. La noi este introdus ca arbore de 

parc. 

  

Genul Larix  Mill. 

 Genul Larix cuprinde circa 10 specii de arbori, răspândiţi 

în regiunile septentrionale şi înalte din emisfera nordică. 
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Larix decidua Mill. subsp. carpatica (Domin) Siman – 

larice, zadă 

Arbore de mărimea I, poate atinge înălţimi de 40-50 m şi 

diametre de 1-2 m.  

Rădăcină pivotantă la început, apoi se dezvoltă mai mult 

oblic şi lateral, dar puternic ancorată în sol. Pe soluri argiloase, 

pseudogleizate, rădăcinile devin superficiale.  

Tulpina este dreaptă, bine elagată, expusă însă la 

numeroase deformări. Frecvent se produce arcuirea trunchiului, 

din cauza fototropismului accentuat, acţiunii mecanice a vântului 

şi zăpezii etc.  

Scoarţa este cenuşie; ritidomul gros, format de timpuriu, se 

desprinde în plăci neregulate, cu fundul crăpăturilor de culoare 

roşie-violacee, deosebit de expresivă la exemplarele seculare. 

Lemnul foarte preţios, cu duramen distinct, întruneşte 

calităţi superioare, în comparaţie cu al celorlalte răşinoase şi cu al 

multor specii foioase de la noi. Este frumos colorat, uniform, 

potrivit de greu, foarte elasic şi foarte durabil în aer şi în apă 

(laricele este supranumit din aceste motive “stejarul muntelui”). 

Conţine răşină în cantităţi mari, din care se extrage un ulei de 

terebentină de calitate superioară, “terebentina veneţiană”. 

Lemnul cu însuşiri excepţionale rezultă, însă, din arboretele de 

altitudine.  

Coroana conică, relativ îngustă, foarte rară şi luminoasă, 

este concentrată în partea superioară a tulpinii; în condiţii de 

luminare neuniformă se dezvoltă asimetric. Se compune din 

verticile neregulate, cu vârful arcuit în sus. 

Lujerii sunt de două tipuri: cei lungi subţiri, pendenţi, 

gălbui, glabri, iar lujerii scurţi, negricioşi, au câte un mugure 

terminal.  

Mugurii sunt sferici, bruni, glabri, răşinoşi; primăvara se 

dezvoltă mai întâi mugurii de pe lujerii scurţi. 

Acele căzătoare (spre deosebire de ale tuturor speciilor 

răşinoase indigene)(Figura 8), de 1-3 cm lungime, sunt izolate şi 

aşezate spiralat pe lujerii lungi, respectiv grupate în fascicule de 
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câte 30-40 pe lujerii scurţi. Au culoare verde deschis, iar toamna 

înainte de cădere, devin galben-portocalii, foarte decorative. 

 

 
Figura 8: Larix decidua Mill. 

a – lujer în timpul iernii; b – ramură cu ace în fascicule şi lujer cu 

ace solitare; c – formă de ac solitar; d – formă de ac din fascicul;  

e – ramură cu lujer, brahiblaste, flori mascule, flori femele şi 

conuri; f – con; g – solzi şi bractee; h – seminţe cu aripi;  

i – plantulă. 
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Fructifică începând de la circa 30 ani (în masiv) şi destul 

de des (în medie, la 3-5 ani). 

Florile sunt monoice: cele mascule, amenţi gălbui, cele 

femele, roşii-violacee, cu numeroşi solzi imbricaţi.  

Conurile, de 2-3 cm lungime, scurt ovoide sau aproape 

sferice, brune deschis, sunt constituite din solzi rotunjiţi sau 

emarginaţi la vârf, cu marginea nerăsfrântă, în tinereţe glandulos 

pubescenţi, şi din bractee scurte, ascuţite, acoperite complet de 

solzi; stau prinse pe un peduncul recurbat. Seminţele, de 3-4 mm 

lungime, sunt concrescute cu o aripă de 7-8 mm lungime şi nu 

conţin pungi de răşină. 

Laricele are creştere rapidă în tinereţe. La trei ani poate 

realiza deja 1 m. Creşterile cele mai active în înălţime au loc la 

25-30 ani în regiunile de deal şi la 20-25 ani în regiunea montană. 

La circa 55-60 ani, în condiţii favorabile, înălţimea medie a 

arboretelor de larice măsoară 28-30 m. Astfel, până la 50-60 ani 

laricele apare ca fiind mai repede crescător decât molidul sau 

bradul. Ulterior însă, creşterile se diminuează considerabil.  

Dispune de o longevitate considerabilă, putând atinge 

vârsta de 600-700 ani, cu lemn sănătos. 

Laricele este specie europeană, cu areal fragmentat şi 

concentrat aproape exclusiv pe teritorii montane (Figura 9). Creşte 

natural în munţii Europei vestice şi centrale, mai ales în Alpi, 

ocupând suprafeţe întinse. 

La noi, laricele creşte spontan numai în câteva centre 

muntoase (Ceahlău, Ciucas, Bucegi, Lotru, Trascău şi Gilău). În 

general, se întâlneşte la altitudini de peste 1000 m, ajungând 

frecvent la limita zonei forestiere. Altitudinile minime se 

înregistrează în Apuseni (650 m), iar cele maxime în Bucegi 

(2050 m). Formează arborete pure sau amestecate cu molidul, 

zâmbrul, fagul, mesteacănul. 

În trecut, în Carpaţii noştrii laricele era mult mai răspândit 

decât în prezent, dar el a fost supus unei exploatări intense. 

Ulterior s-au întreprins o serie de culturi artificiale cu larice. 
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Figura 9: 

Arealul laricelui (http://www.conifers.org) 

http://www.conifers.org/pi/Larix_decidua.php
http://www.conifers.org/pi/Larix_decidua.php
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Laricetele naturale vegetează, de regulă, în climate 

continentale, caracterizate prin amplitudini mari de temperatură, 

sezon de vegetaţie relativ scurt, ierni aspre, îngheţuri frecvente.  

Determinate pentru starea de vegetaţie şi productivitatea 

laricelui se dovedesc, în orice caz, condiţiile absorbţiei şi 

eliminării apei prin transpiraţie, laricele vegetând activ în climate 

suficient de umede. 

Se dezvoltă optim pe soluri afânate, aerisite, structurate, 

scheletice, care reţin bine apa şi o cedează uşor rădăcinilor.  

La noi în ţară, majoritatea laricelor spontane cresc pe 

soluri bogate în substanţe minerale, de pe calcare sau 

conglomerate.  

Are temperament pronunţat de lumină, dezvoltând coroană 

rară şi tulpină curăţată de crengi până la mare înălţime.  

Este rezistent la doborâturi de vânt, dar pagube însemnate 

pot să provoace, în schimb, rupturile de zăpadă şi de vânt, mai 

ales în plantaţii tinere, dese. 

 

Genul Pinus  L. 

 Genul Pinus cuprinde circa 120 specii de arbori şi rareori 

arbuşti, cu multe subspecii şi varietăţi; sunt răspândiţi în emisfera 

nordică, de la limita boreală a pădurilor  până în zona ecuatorială. 

Sunt specii rezistente la ger şi secetă şi puţin pretenţioase faţă de 

sol. Pinii au în general o mare importanţă culturală forestieră 

pentru că pot valorifica solurile sărace, crescând chiar şi în staţiuni 

extreme, acolo unde alte specii nu se pot menţine. Ei prezintă şi o 

deosebită importanţă ornamentală.  

Din acest gen, la noi în ţară cresc spontan următoarele 

patru specii: Pinus sylvestris, Pinus montana, Pinus nigra var. 

banatica, Pinus cembra. Dintre speciile exotice, pot fi întâlnite în 

cultura forestieră sau ca arbori ornamentali, următoarele specii: 

Pinus nigra, Pinus banksiana, Pinus ponderosa, Pinus rigida, 

Pinus strobus, Pinus excelsa etc.  
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Pinus sylvestris L.– pin silvestru, pin comun 

Arbore de talie mare, realizează frecvent înălţimi de 25-30 

m, uneori până la 40 (50) m.  

Înrădăcinare variabilă, cu mare capacitate de adaptare, de 

la superficială, în turbării sau pe stâncării, până la foarte profundă, 

pe soluri nisipoase.  

Tulpina este mai puţin dreaptă decât la ceilalţi arbori 

răşinosi: în multe cazuri, mai ales în păduri rărite sau la arborii 

izolati, îşi pierde rectitudinea în partea superioară, se bifurcă sau 

se desface într-o serie de ramuri groase. 

Scoarţa dezvoltă de timpuriu un ritidom de culoare 

roşiatică-cărămizie, care se exfoliază în foiţe subţiri. La vârste 

mari, în partea bazală a trunchiului, se îngroaşă şi se închide la 

culoare, devenind crăpat, brun-cenuşiu, în rest rămâne roşu-

cărămiziu caracteristic, arborele putând astfel să fie uşor deosebit 

din depărtare.  

Lemnul, cu duramen roşiatic, are însuşiri variabile, în 

funcţie de proporţia duramentului şi de conţinutul de răşină. În 

general, este rezistent şi trainic.  

Coroana este piramidală numai în tinereţe; la maturitate 

devine neregulată, turtită, tabulară.  

Lujerii sunt galbeni-cenuşii. 

Mugurii sunt ovoizi, acuţi, de 6-12 mm lungime, puţin 

răşinoşi. 

Acele (Figura 10), câte două într-o teacă, de 3-7 cm 

lungime, sunt ascuţite, uşor răsucite, relativ rigide, de culoare 

deschisă. 

Arborii încep să fructifice destul de devreme (de la 15-20 

ani în stare izolată, iar în masiv de la 30-50 ani), iar periodicitatea 

fructificaţiei este de 3-5 ani.  

Conurile ajung după primul an numai cât bobul de mazăre; 

la maturitate (în anul al doilea) sunt scurt pedunculate, ovo-

conice, brune-cenuşii, de 3-7 cm lungime. Seminţele au 3-5 mm 

lungime, sunt aripate, cenuşii-negricioase. 
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Figura 10: Pinus sylvestris L. 

a – ace în fascicul; b – lujer cu flori femele şi conuri în dezvoltare; 

c – lujer cu flori mascule; d – con matur; e – solzi; f – seminţe cu 

aripi; g – plantulă cu cotiledoane. 

 

Pinul silvestru creşte viguros în tinereţe, depăşind molidul. 

La vârste mai mari creşterea se domoleşte, aşa că dimensiunile 

atinse către 100 ani rămân obişnuit inferioare celor realizate de 
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molid sau brad. În staţiuni cu bonitate foarte scăzută, 

productivitatea pinetelor depăşeşte însă substanţial productivitatea 

gorunetelor sau făgetelor naturale.  

Longevitatea pinului silvestru ajunge până la 600 ani. 

Pinul silvestru are areal extrem de întins, situându-se 

printre cele mai larg răspândite specii arborescente (Figura 11). 

Cuprinde teritorii vaste în Europa şi Asia, de la ţărmurile 

Atlanticului până la Pacific. Se întinde foarte departe spre nord, 

ajungând la circa 70° latitudine, dar spre sud nu coboară sub circa 

40°, decât insular. În timp ce în părţile nordice şi estice ale 

arealului se întalneşte frecvent şi în regiunile de câmpie, în părţile 

sudice şi vestice este localizat în munţi; lipseşte din întreaga 

Peninsulă Italică. 

În ţara noastră este mult mai puţin răspândit decât în alte 

ţări europene. Apare natural într-o serie de puncte din Carpaţi, 

ocupând suprafeţe restrânse, insulare, în locuri dintre cele mai 

neprielnice, pe stâncării, pe soluri extrem oligotrofice sau în 

turbării. Staţiunile actuale ale pinului silvestru constituie, în mare 

parte, refugii ale vechiilor pinete, care, în trecutul îndepărtat, după 

ultima glaciaţiune, mai erau dominante în munţii noştri. 

Schimbările climatice ulterioare au favorizat extinderea treptată a 

altor specii pe teritoriile montane, astfel că arealul pinului 

silvestru s-a redus considerabil, ajungând să se limiteze la 

staţiunile neospitaliere menţionate. 

Zona de maximă răspândire a pinului se găseşte, în 

prezent, în bazinul râului Trotuş, unde s-a menţinut destul de 

frecvent ca arborete pure sau în amestec cu molidul, fagul, bradul, 

gorunul. În general, graniţele răspândirii sale (naturale) 

altitudinale sunt cuprinse între circa 300 m în Subcarpaţii 

Moldovei şi pe Valea Oltului şi circa 1700 m în Retezat  În 

plantaţii forestiere a fost folosit de multă vreme, pe scară largă în 

toate regiunile ţării. 

Este arborele cu cea mai mare amplitudine ecologică 

dintre toate speciile răşinoase indigene. În cuprinsul vastului său 

areal, suportă gerurile puternice din regiunile septentrionale, ca şi 
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Figura 11 : Arealul pinului negru. 1= distribuţia principală 

a speciei ; 2= apariţii izolate ;        3= populațiile naturale 

dispărute datorită intervenției umane (populații reintroduse în 

anumite zone) ; 4= cercul polar arctic (https://en.wikipedia.org/) 
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arşiţele prelungite, dinspre limita sudică. Este foarte adaptabil şi în 

ceea ce priveşte umiditatea, întâlnindu-se deopotrivă în climate 

umede şi secetoase, pe versanţi umbriţi sau însoriţi. 

Faţă de condiţiile edafice se dovedeşte, de asemenea, 

extrem de tolerant. Apare pe soluri cu regim hidrologic foarte 

diferit, de la cele nisipoase, slab humifere, expuse uscăciunii 

înainte, până la cele cu apă în exces sau turbării, de la soluri cu 

variaţii neînsemnate de umiditate pe profil, până la soluri 

pseudogleizate, cu regim variabil. Este, totodată, foarte puţin 

pretenţios în raport cu troficitatea solului, reuşind să crească chiar 

şi pe cele extrem oligotrofice, pe soluri superficiale, sheletice, 

calcaroase sau chiar pe stâncării, pe soluri nisipoase, afânate, 

permeabile sau, deopotrivă, relativ grele, compacte, neaerisite şi 

cu orizont  greu permeabil la mică adâncime. Firesc, cele mai 

frumoase creşteri le realizează pe soluri relativ bogate în substanţe 

nutritive şi fără exces de umiditate. În turbării, de exemplu, 

rămâne pipernicit. Rusticitatea acestei specii rămâne însă atât de 

mare, încât, adeseori, poate să atingă dimensiuni apreciabile şi să 

formeze tulpini de calitate în staţiuni puţin prielnice, ca de 

exemplu, pe stâncării, lipsite aproape complet de sol mineral. 

(Cheile Bicazului). 

Cu exigenţele sale climato-edafice foarte modeste, pinul 

silvestru este o specie pionieră tipică, fără a egala totuşi 

mesteacănul sau plopul tremurător, care dispun de capacitate mult 

mai mare de fructificare şi diseminare. 

Are temperament pronunţat de lumină. 

Ca şi alte specii răşinoase, pinul silvestru este sensibil la 

vătămări mecanice produse de vânt şi de zăpadă.  

 

Pinus nigra Arn – pin negru, pin austriac 

Specie exotică, crescând în Alpii din Austria. Prin cultură 

a fost extinsă în aproape toată Europa. Este o excelentă specie 

forestieră în zonele calcaroase, pe terenuri degradate sau pe 

nisipuri. Reprezintă, de asemenea, o apreciată specie ornamentală. 
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Figura 12: Pinus nigra  Arn. 

a – ace în fascicul; b – lujer cu flori mascule; c – lujer cu flori 

femele; d – con; e – seminţe cu aripi; f – plantulă cu cotiledoane. 
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Pinul negru poate fi uşor deosebit de pinul silvestru prin 

tulpina sa, acoperită de timpuriu cu un ritidom cenuşiu-negricios, 

gros, adânc crăpat; acele sunt mai lungi (8-14 cm), mai rigide, de 

culoare verde-închis (Figura 12). Culoarea negricioasă a scoarţei, 

lujerilor şi a acelor au contribuit la denumirea de pin negru. 

Temperamentul mai puţin pronunţat de lumină ca la pinul 

silvestru, putând suporta mai multă umbrire şi formând o coroană 

mai deasă. 

 

Pinus nigra var. banatica Georg. et Ion. – pin negru de 

Banat 

Creşte spontan în Banat şi vestul Olteniei, de la 150 la 

1100 m altitudine, formând pâlcuri în regiuni stâncoase; uneori 

apare în amestec cu fagul şi bradul. 

 

Pinus strobus L. – pin strob, pin neted 

Este o specie originară din estul Americii de Nord. La noi 

în ţară a fost introdus încă din secolul al XIX-lea în culturi 

forestiere de la câmpie până în regiunile montane inferioare, 

precum şi în parcuri. 

Prezintă o scoarţă subţire, verzui-cenuşie, lucitoare, cu 

pungi de răşină (ca la brad), mult timp netedă. Acele, câte 5 într-o 

teacă, de circa 10 cm lungime, sunt subţiri, moi, verzi-albăstrui. 

Conurile sunt plasate în vârful ramurilor, pendente, îngust-

cilindrice, încovoiate, de 10-15 cm, cu solzi bruni. 

 

Pinus cembra L. - zâmbru 

 Arbore indigen, de mărimea a doua. Înrădăcinarea este 

pivotantă, cu rădăcini laterale puternice, asigurând o bună 

rezistenţă la acţiunea vântului. Tulpina este conică, lăţită la bază. 

După 30 de ani ramurile cresc neregulat, dând arborelui un aspect 

tufos. Scoarţa este în tinereţe verde-cenuşie şi netedă, formând de 

timpuriu un ritidom brun-cenuşiu, subţire şi alungit brăzdat. Acele 

câte 5 într-o teacă, de 5-10 cm lungime, drepte, fine, destul de 

rigide, verzi-întunecate, sunt îngrămădite în vârful lujerilor. 
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 Zâmbrul are un areal exclusiv european, crescând în etajul 

montan superior al Alpilor şi Carpaţilor. Constituie arborete pure 

sau de amestec cu laricele şi molidul. La noi creşte în urma 

circurilor glaciare din Munţii Rodnei, Căliman, Bucegi, Făgăraş, 

Cibin, Parâng, Godeanu, Ţarcu şi mai ales în Retezat. 

 

Dintre conifere, sunt cultivate în ţara noastră specii din 

genurile Tsuga, Pseudotsuga, Taxodium, Sequoia, Thuja, 

Chamaecyparis etc. Vom prezenta, pe scurt, câteva dintre ele. 

 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco - duglas verde, 

duglas 

Arbore cu înălţimi de până la 80 m şi diametre de până la 

4-5 m.  

Tulpina dreaptă, cilindrică, se elaghează destul de greu; 

are scoarţa netedă, cu pungi de răşină plăcut mirositoare, ca la 

brad; la maturitate, în partea inferioară formează ritidom gros, 

adânc şi larg crăpat longitudinal, spongios. 

În America, lemnul său este considerat superior lemnului 

celorlalte răşinoase. În Europa nu egalează calitatea celui din 

patria de origine, este totuşi apreciat. Are duramen brun-roşcat, 

frumos colorat, cu lemn de toamnă în proporţie mare. Este uşor şi 

rezistent.  

Coroana conică, prezintă verticile regulate. 

Lujerii sunt subţiri, scurt pubescenţi în primul an, cu 

muguri ovoid-conici, de culoare roşiatică-vişinie, lucitoare, foarte 

caracteristici prin vârful evident ascuţit. 

Frunzele aciculare turtite, lungi de 2-3 cm, dispuse 

pectinat, au două dungi longitudinale albicioase pe faţa inferioară, 

ca şi cele de brad. Spre deosebire de acestea, sunt însă mai 

înguste, mai moi, cu vârf ascuţit neînţepător; după strivire au un 

pregnant miros aromat, de lămâie, specific. 

Florile sunt unisexuat-monoice, cele mascule grupate în 

amenţi galbeni; cele femele verzui. Fructificaţia se produce de 

timpuriu (de la circa 10 ani) şi aproape anual. La noi, 
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periodicitatea este de 2-3 ani. Conurile, ovoid cilindrice, de 5-10 

cm lungime, pendente, prinse pe un peduncul scurt; prezintă 

numeroşi solzi persistenţi, întregi, rotunjiţi; bracteele lungi şi 

înguste, nerăsfrânte, drepte, îndreptate înainte şi alipite de solzi. 

Seminţele, de circa 7 mm lungime (lungimea aripioarei de 7-10 

mm), sunt drepte, convexe, cu trei muchii şi nu conţin pungi de 

răşină.  

În America de Nord, de unde este originar, duglasul are un 

areal larg, concentrat de-a lungul coastei Pacificului, între 35° şi 

55° latitudine nordică.  

În Europa a fost introdus în cultură de circa 200 ani, şi, în 

prezent, plantaţiile forestiere de duglas ocupă suprafeţe 

considerabile. La noi apare în culturi forestiere din diferite ocoale 

silvice (Marghita, Aleşd, Dobreşti, Beiuş, Săcele, Fântânele, 

Râşnov etc.), dar şi ca arbore ornamental.  

Duglasul este o remarcabilă specie repede crescătoare. 

Creşterea sa devine viguroasă şi susţinută chiar după primii 2-3 

ani, lăsând în urmă toate răşinoasele europene.  

În culturile din Europa s-a arătat relativ sensibil, cu 

precădere în tinereţe, la gerurile puternice de iarnă, îngheţurile 

târzii, ca şi la insolaţie şi secetele pronunţate din vară. 

Duglasul necesită un climat umed. 

Preferă soluri afânate, uşoare, aerisite, drenate. 

Are temperament de semiumbră. 

 

Pseudotsuga glauca Mayr – duglas albastru, duglas 

brumăriu 

Este un arbore de dimensiuni mai reduse (cu înalţimi de 

maximum 45-50 m) şi prezintă ritidom relativ mai puţin suberos. 

Se recunoaşte după coroana compactă, acele mai scurte, rigide, de 

culoare verde-albăstruie în tinereţe, şi dupa conurile, de asemenea, 

mai scurte, de 5-6 cm lungime, ale căror bractee, tot trilobate, sunt 

răsfrânte spre baza conului. 

Este originar tot din vestul Americii de Nord, dar din 

regiunile înalte ale munţilor Stâncoşi. Deşi mai bine adaptat decât 
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duglasul verde la climate montane aspre, cu caracter continental, 

în Europa şi în ţara noastra este totuşi considerat inferior acestuia, 

având creşteri mai lente, productivitate mai scăzută şi lemn de 

calitate mai slabă.  

 

Taxodium distichum Rich. – chiparos de baltă 

Este un arbore de mărimea I, cu un lemn de cea mai bună 

calitate (omogen, moale, uşor, frumos, intens colorat, extrem de 

trainic şi rezistent în pământ şi apă). Toamna frunzele aciculare 

capătă culoare portocalie şi cad împreună cu lujerii, arborele 

rămânând peste iarnă desfrunzit, ca şi laricele. Pe terenuri 

mlăştinoase, din rădăcinile superficiale se formează pneumatofori 

(organe speciale de respiraţie), dar când creşte pe soluri cu 

umiditate normală, prezintă rădăcină pivotantă, fără pneumatofori. 

Pe solurile expuse inundaţiilor prelungite este mai rezistent decât 

speciile higrofite indigene (salcia albă, aninul negru, plopul alb 

etc.); pneumatoforii numeroşi, care ating uneori înălţimi de 2 m şi 

diametre de 30 cm, reţin frunzişul căzut şi acumulează mâlul, 

determinând cu timpul asanarea terenului. Chiparosul de baltă are 

o longevitate excepţională, până la 6000 ani. Posedă capacitatea 

de regenerare vegetativă din lăstari. 

Arealul chiparosului de baltă este destul de restrâns, 

limitându-se pe coasta sud-estică a Americii de Nord, în 

vecinătatea Golfului Mexic. În Europa a fost introdus pe la 

jumătatea secolului al XVII-lea. La noi este cultivat prin parcuri, 

dar şi prin câteva culturi forestiere din lunca Jiului  şi a Dunării 

etc. 

 

Sequoia gigantea Dechne – secvoia, arborele mamut 

Este un arbore impunător, atingând peste 100 m înălţime şi 

diametre de circa 10 m. Longevitatea sa este foarte mare, atingând 

3000-4000 ani. Originar din California, de pe versanţii estici ai 

Munţilor Sierra Nevada, a fost introdus la noi în ţară în câteva 

puncte din Banat şi în zona Baia Mare. 
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Thuja occidentalis L. – tuie 

Atinge înalţimi până la 20 m; în culturile ornamentale de 

la noi rămâne deseori arbustivă.  

Tulpina dreaptă; are scoarţa brună roşiatică, ce se exfoliază 

în fâşii longitudinale.  

Coroana este piramidală, cu ramuri scurte şi dese, dispuse 

orizontal.  

Lujerii sunt comprimaţi, de culoare verde-întunecat pe faţă 

şi verzui- palid pe dos.  

Frunzele solziforme, sunt aşezate opus, pe patru rânduri – 

cele dorso-ventrale plate, cele laterale îndoite în formă de luntre, 

îmbrăcând complet lujerul; frunzele perechi, dorso-ventrale sunt 

prevăzute cu câte o glandă reziniferă proeminentă, rotundă. Iarna 

se colorează în ruginiu. 

Florile sunt unisexuat-monoice şi conurile îngust ovoide, 

mici de circa 1-1,5 cm lungime, cu solzi imbricaţi, pieloşi, uscaţi, 

scurt mucronaţi la vârf, bruni-gălbui. Seminţele, câte două la 

subsuoara solzilor, sunt mici, plate, cu 2 aripioare laterale. 

Specie exotică originară din America de Nord, din zonele 

nord-estice, unde prezintă un areal destul de vast. La noi este 

adaptabilă la diferite condiţii climato-edafice, de la câmpie până 

în regiunile montane. 

În tara noastră tuia nu prezintă importanţă forestieră, 

deoarece creşte încet şi nu realizează dimensiuni mari. Este, în 

schimb, folosită frecvent în parcuri şi grădini, pentru portul său 

foarte decorativ, care se poate modela uşor.  

 

Thuja orientalis L. – arborele vieţii 

Are dimensiuni arbustive, putând atinge însă şi înălţimi 

mai mari, de până la 10 m.  

Este asemănătoare cu Thuja occidentalis dar ramurile sunt 

ascendente, lujerii sunt mai puţin comprimaţi, de aceeaşi culoare 

pe ambele feţe, frunzele solziforme prezintă câte o adâncitură 

îngustă şi alungită (în locul glandei convexe) şi emană un miros 

slab. Conurile sunt mai mari, de 1-2,5 cm lungime, cărnoase, de 
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un verde brumat, cu solzi cu vârful curbat în afară în formă de 

corn. La maturitate solzii se usucă devenind lemnoşi, se deschid 

larg, lăsând să cadă seminţele, relativ mari, nearipate. 

Specia este originară din China şi Coreea, la noi fiind 

cultivată foarte des ca arbore ornamental. Se poate utiliza la 

garduri vii. Are o amplitudine ecologică mare, rezistă bine la 

secetă şi fum, dar este mai sensibilă faţă de ger. 

 

Chamaecyparis lawsoniana Parl. – chiparos californian 

Este o specie de mărimea I, având caracteristic vârful 

tulpinii nutant.  

Arealul său este restrâns, pe coasta vestică a Americii de 

Nord. La noi a fost introdus cu scop decorativ. 

 

Taxus baccata L.  – tisa 

Este o specie indigenă, de mărimea a doua; se întâlneşte 

frecvent sub formă arbustivă.  

Rădăcina este pivotant-trasantă. 

Tulpina este dreaptă, canelată; exemplarele provenite din 

lăstari formează mai  multe tulpini ce se îndesesc ca o tufă sau 

devin chiar târâtoare.  

Scoarţa formează de timpuriu un ritidom cenuşiu-roşcat 

care conţine un alcaloid toxic pentru animale, denumit taxină. 

Frunzele aciculare lăţite, dispuse pectinat, se aseamănă cu 

cele de brad, dar au vârful acuminat, sunt mai mari şi mai moi, de 

un verde închis pe faţă şi verde-gălbui pe dos, lipsite de dungile 

albe. Acele conţin taxină.  

Florile sunt unisexuat-dioice. Seminţele ovoide, de maxim 

1 cm lungime, cu tegument tare, brun, sunt acoperite până aproape 

de vârf de un înveliş cărnos roşu, numit aril, care este comestibil, 

cu gust dulceag.  

Tisa posedă capacitatea de a se înmulţi şi vegetativ, prin 

lăstari. Dintre conifere, tisa are creşterea cea mai înceată, formând 

inele anuale extrem de înguste. Longevitatea tisei este foarte mare, 

ajungând până la 2000-3000 de ani. 
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Tisa este o specie cu areal european, întinzându-se de la 

Oceanul Atlantic până în sudul Mării Caspice, ajungând însă şi în 

nordul Africii. La noi este o specie montană, crescând sporadic 

sau în buchete mai numeroase, localizate prin arboretele de fag cu 

răşinoase. Rar coboară şi pe dealuri, iar la Cazane (pe malurile 

Dunării) apare la circa 90 m altitudine. În trecut tisa era mult mai 

răspândită în ţara noastră, dar a fost adeseori exterminată, fiind 

căutată pentru lemnul său preţios (dens, greu, tare, foarte elastic şi 

trainic).  

Preferă formaţiunile calcaroase, fiind pretenţioasă faţă de 

umiditatea şi fertilitatea solului. Are un temperament pronunţat de 

umbră. 

Din cauza rarităţii, totodată fiind şi un relict terţiar, tisa a 

fost declarată monument al naturii. 

Tisa este adesea întâlnită prin parcuri, având o valoare 

ornamentală remarcabilă. (Prin parcuri vegetează şi în plină 

lumină, cu condiţia să fi fost protejată suficient în tinereţe şi să 

crească în staţiuni favorabile). Tisa se poate tunde şi modela uşor, 

întrebuinţându-se pentru garduri vii. 

 

La noi în ţară mai este cultivat ca arbore ornamental şi 

Ginkgo biloba L.  Arbore de mari dimensiuni, cu înălţimi de până 

la 40 m şi diametre de 3-4 metri. Tulpina este dreaptă, cu 

ramificaţia neregulat verticilată şi portul de conifere. Formează un 

ritidom gros, cenuşiu-închis.  

Frunzele sunt caduce, de 5-8 cm lungime, cu limbul lăţit 

ca la Angiosperme, în formă de evantai, cuneate la bază, cu 

marginea bilobată sau neregulat denticulat-lobată, nervaţiunea 

paralelă, dicotomică; ele sunt pieloase, lung peţitolate, pe lujerii 

lungi alterne, iar pe cei scurti fasciculate (cate 3-5). Înfrunzeşte 

prin aprilie; toamna frunzele se colorează în galben intens, fiind 

foarte decorative. 

Florile unisexuat-dioice. Seminţele sunt false drupe 

(galbulus), lung penduculate, elipsoidale, de circa 2-3 cm 

lungime, verzi la început şi galbene dupa coacere, cu un sâmbure 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     42                    

tare, acoperit de învelişul cărnos provenit din modificarea 

straturilor exterioare ale tegumentului ovulului. Maturaţia este 

anuală, prin octombrie, când învelişul cărnos are un miros 

neplăcut. La noi în ţară fructifică destul de abundent, dar 

seminţele sunt adeseori incomplet dezvoltate.  

Creşterea este înceată în primii ani, apoi devine destul de 

viguroasă. Longevitatea este de peste 1000 ani. 

Originar din China Orientală, a fost introdus în Europa din 

anul 1730, la noi fiind cultivat în exclusivitate ca arbore 

ornamental, prin grădini sau parcuri. 

Este o specie iubitoare de căldură, dar se acomodează şi cu 

climate mai reci din zonele montane inferioare. Rezistă bine la 

geruri (până la -30ºC), la uscăciune şi la poluare urbană. În primii 

ani, însă, puieţii trebuie ocrotiţi faţă de ger. Creşte viguros şi 

realizează forme frumoase pe soluri bogate, afânate, revene, deşi 

suportă şi soluri compacte, relativ sărace în subsţante nutritive. 

Temperament de lumină.  

În culturile de la noi, în situaţii frecvente când arborii 

maturi se găsesc la distanţe mari unii de alţii, galbulusul se 

dezvoltă şi partenogenetic, având seminţe sterile. 

Gingko este un frumos şi interesant arbore ornamental, din 

regiunea de câmpie până în regiunile montane joase.  

 

Genul Fagus L. 

Din acest gen se cunosc circa 10 specii, originare din 

zonele temperate ale emisferei nordice, în Europa şi Asia Mică, în 

părţile răsăritene ale Asiei, în estul Americii de Nord. În general 

sunt arbori ce prezintă o deosebită importanţă forestieră. La noi 

cresc spontan speciile Fagus sylvatica, Fagus orientalis (fag 

oriental, fag de Caucaz, întâlnit sporadic în sudul Banatului) şi 

Fagus taurica (hibrid între cele două specii). 
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Fagus sylvatica L.– fag 

Arbore de mari dimensiuni, fagul atinge înălţimi de până 

la 40 m şi diametre de maximum 2 m, fără a putea rivaliza totuşi 

cu bradul sau cu molidul.  

Rădăcina pivotantă în primul deceniu, devenind apoi 

fasciculată, cu numeroase ramificaţii oblice şi orizontale ce se 

întind mult în suprafaţă, se întreţes şi concresc dând astfel o bună 

ancorare în sol care, chiar dacă nu se compară cu a stejarilor sau 

cu a bradului, asigură totuşi o rezistenţă satisfăcătoare la 

doborâturi de vânt.  

Tulpina în masiv este foarte dreaptă, cilindrică, perfect 

curăţată de crengi pe mari înălţimi.  

Scoarţa, netedă, subţire, cenuşie-albicioasă, cu pete mari 

de culoare mai deschisă, nu formează ritidom decât rareori, în 

staţiuni neconvenabile şi numai la baza trunchiului.  

Lemnul alb-roşiatic, fără duramen, tare şi greu, uşor 

fizibil, cu elasticitate mijlocie, putrezeşte uşor în aer. 

Coroana, ovoidă, îngustă în masiv, bogată în ramuri şi 

frunze, se dezvoltă mult lateral la arborii izolaţi.  

Lujerii anuali sunt geniculaţi, bruni sau verzui, la început 

păroşi, apoi glabri.  

Mugurii sunt caracteristici, fusiformi, mari, ascuţiţi, foarte 

depărtaţi de lujer.  

Frunzele (Figura 13) eliptice până la ovate, de 5-10 cm 

lungime, la vârf sunt acute, la bază sunt înguste sau rotunjite, pe 

margini sinuate, dinţat denticulate sau aproape întregi, prinse pe 

peţioluri de circa 1 cm; în tinereţe au peri moi pe ambele feţe; mai 

târziu devin glabre pe faţă, pe dos păstrând smocuri de peri la 

subsuoara nervurilor; pe margini ciliate. Spre toamnă devin 

pieloase şi, mai ales la exemplarele tinere, rămân pe ramuri până 

spre primăvară.  

Florile, unisexuat-monoice, apar prin aprilie-mai, 

concomitent cu înfrunzirea. Fagul fructifică târziu, în masiv de la 

70-80 de ani, iar fructificaţiile abundente se repetă destul de rar, o 

dată la 4-6 ani. Fructul, denumit jir, este o achenă în trei muchii, 
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Figura 13:  Fagus sylvatica L. 

a – lujer şi muguri; b – cicatrice; c – frunze şi inflorescenţe;  

d – floare masculă; e – floare femelă; f – fructe în cupă desfăcută; 

g – fruct; h – plantulă. 

 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     45                    

brun-roşcată, de 1-1,5 cm lungime. Miezul comestibil conţine, în 

proporţie de 15-17 % din greutate, un ulei gras, nesicativ, ce 

râncezeşte uşor, folosit în alimentaţie, precum şi o substanţă 

toxică, fagina, care provoacă ameţeli în caz că se consumă în 

cantităţi mari. Achenele dispuse câte două sunt închise complet 

într-un involucru fructifer lemnos, ruginiu, păros, dotat cu 

apendiculi numeroşi, alungiţi, ţepoşi şi dehiscent la maturitate în 

patru valve.  

În primii cinci ani, puieţii cresc încet, circa 10 cm în 

înălţime anual. Ulterior, creşterea în înălţime se activează, dar 

abia către 30-40 de ani atinge valori mari, până la 80 cm anual. 

Longevitatea rămâne mai redusă decât a stejarilor, 

nedepăşind circa 300 ani decât în cazuri rare, până la 500 de ani. 

Lăstăreşte numai în tinereţe şi destul de slab, iar 

exemplarele din lăstari sunt, obişnuit, rău conformate şi puţin 

longevive. 

Fagul este o specie exclusiv europeană (Figura 14). Spre 

nord este răspândit până în sudul Scoţiei şi sudul Peninsulei 

Scandinave. În Europa de nord-vest, fagul este o specie de câmpie 

şi dealuri, în timp ce în sud şi sud-est el devine o specie exclusiv 

montană. Formează întinse arborete pure sau de amestec. La noi, 

este specia cea mai răspândită. Se întinde în întregul lanţ carpatic, 

începând de la dealuri joase până în regiunea muntoasă. Limita 

inferioară a făgetelor se găseşte la altitudini de 300-500 m, iar 

limita superioară la 1200-1400 m (în Carpaţii Meridionali şi în 

Munţii Apuseni limita superioară a făgetelor depăşeşte 1400 m, 

constituind uneori şi limita superioară a pădurii). În zona colinară, 

pe flancurile văilor umede, precum şi în Banat, pâlcuri de făgete 

coboară insular şi mai jos. Insule izolate de fag apar şi în nordul 

Dobrogei, ca şi în câmpia Olteniei şi în câmpia Munteniei, în 

vecinătatea lacului Snagov. Fagul constituie frecvent arborete 

pure pe suprafeţele considerabile. Deseori el se asociază însă cu 

alte specii, cum sunt gorunul, carpenul (intrând în componenţa 

şleaurilor de deal), bradul, molidul (formând întinse arborete de 

amestec). 
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Figura 14: Arealul fagului 

(http://forestry.oxfordjournals.org)
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Fagul manifestă pretenţii mari faţă de umiditate, având 

nevoie de precipitaţii bogate. Se dovedeşte sensibil la secetă şi 

îngheţuri târzii. Fagul, ca şi bradul, nu se poate regenera decât sub 

adăpost, fiind exclusă posibilitatea instalării seminţelor în teren 

descoperit. Arboretele mature crează un mediu foarte prielnic 

pentru regenerare, datorită frunzişului des, uniform, care acoperă 

extrem de bine solul. În umbra puternică a coronamentului 

făgetelor încheiate, arbuştii lipsesc aproape cu desăvârşire, iar 

dintre speciile ierbacee, doar cele umbrofile pot rezista. Fagul 

rămâne astfel specia cu temperamentul cel mai pronunţat de 

umbră dintre toate foioasele arborescente de la noi, iar dacă se 

socotesc şi răşinoasele, atunci ocupă locul al treilea după tisă şi 

brad.  

În ceea ce priveşte solul, fagul este pretenţios, fără a se 

compara totuşi din acest punct de vedere cu bradul. Făgete de 

mare productivitate se întâlnesc pe Cambisoluri, bogate în humus 

şi în baze de schimb, slab acide, reavăne, aerisite şi permeabile, 

profunde, de pe orice fel de roci. Denotă ridicat potenţial biologic, 

formând întinse arborete pure şi pe soluri mai sărace în baze şi 

mai acide, dar afânate, permeabile, fără variaţii accentuate de 

umiditate, aerisire şi de textură pe profil, cu volum mare 

fiziologic, cum sunt cele de pe şisturi cristaline, granite, gresii, 

conglomerate, din Carpaţii Meridionali şi din munţii Banantului.  

Se găseşte frecvent şi pe soluri scheletice, dar trofice, însă nu 

suportă solurile prea umede şi argiloase, pseudogleizate, cu 

stagnări de apă, pe care le evită sau rămâne puţin longeviv, 

solurile prea uscate şi mai ales solurile de lunci, expuse 

inundaţiilor, sau turbăriile, unde nu apare niciodată. 

Datorită frunzişului des şi litierei bogate, relativ uşor 

alterabile, fagul întreţine şi ameliorează calităţile solului. Dintre 

toate speciile foioase indigene, fagul este cel mai puternic creator 

de mediu, întreţinând un fitoclimat umbros, răcoros, liniştit, 

omogen, cu structură energetică particulară. Solul de fag se 

menţine, în general, bine şi stabil structurat, litiera, depusă 

adeseori în straturi groase, se descompune activ, şi, în staţiuni 
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favorabile, humusul este de tipul mull, starea biologică este foarte 

sănătoasă, circuitele trofice sunt deosebit de active. În masive 

continue, fagul are o influenţă deosebit de mare asupra regimului 

hidrologic, deoarece coroanele sale dese, compacte, reţin cantităţi 

însemnate de apă din precipitaţii, iar litiera, la rândul său dispune 

de o apreciabilă capacitate de reţinere a apei. Astfel, scurgerile de 

suprafaţă sunt mult diminuate, solul, afânat şi structurat, permite 

infiltrarea rapidă şi nelimitată a apei şi în ultimă instanţă, sub 

controlul hidrologic al fagului, bilanţul general al apei se menţine 

deosebit de favorabil. 

Fagul se impune ca principala specie a pădurilor ţării, 

datorită suprafeţelor întinse pe care le ocupă.  

 

Genul Quercus L. 

Gen foarte bogat în specii (peste 200), în majoritate 

arborescente. Multe din ele ocupă suprafeţe întinse în regiunile 

temperate şi subtropicale ale emisferei boreale, deţinând un loc 

important în producţia mondială de lemn. Numărul stejarilor 

europeni şi indigeni este redus în comparaţie cu al stejarilor din 

Asia estică şi, mai ales, din America de Nord. În ţara noastră 

următoarele cvercinee se regenerează natural: Quercus cerris, 

Quercus pedunculiflora, Quercus robur, Quercus petraea, 

Quercus frainetto, Quercus pubescens, Quercus virgiliana. În 

culturi forestiere şi ornamentale au mai fost însă introduse alte 

peste 20 specii exotice (Quercus rubra – stejarul roşu american, 

Quercus palustris – stejar de baltă etc.). 

Stejarii prezintă, în general, o structură morfologică – 

anatomică ce evocă originea lor din ţinuturi calde, relativ 

secetoase. Este vorba de frunzele lor adeseori coriace, cu cuticulă 

groasă, ţesuturi mecanice bine dezvoltate, adeseori păroase, de 

ritidomul gros adânc crăpat, cu rădăcinile puternice, foarte 

profunde, adaptate la folosirea apei de la mari adâncimi în sol. 
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Quercus cerris L. - cer 

Arbore de mărimea I, cu tulpina dreaptă cilindrică, bine 

elagată, ritidom format de timpuriu, gros, pietros şi negricios, cu 

crăpături longitudinale, în profunzime de culoare roşie-cărămizie, 

caracteristică. Lemnul este tare dar puţin trainic în aer liber, se 

lucrează greu, aşa că este folosit relativ puţin, atât ca lemn de 

lucru, cât şi de construcţii. Rămâne însă un excelent combustibil, 

de aceeaşi valoare cu cel produs de fag şi carpen. 

Coroana este îngustă, cu frunziş bogat. 

Lujerii sunt cenuşii sau brun-verzui, tomentoşi spre vârf. 

Mugurii sunt ovoizi, tomentoşi, înconjuraşi de stipele lungi 

filamentoase, persistente. 

Frunzele (Figura 15) sunt eliptice până la oblong-ovate, de 

5-15 cm lungime, la vârf acute, la bază îngustate, rotunjite, slab 

cordate, pe margini sinuat-dinţat-lobate până la penat-sectate. Ele 

au lobii întregi, dinţaţi sau lobaţi, triunghiulari, ascuţiţi la vârf, 

terminaţi într-un mucron scurt. Frunzele sunt pieloase, 

marcescente, pe faţă aspre, verde-închis şi cenuşii sau gălbui 

pubescent-tomentoase, pe dos. Peţiolul de până la 2,5 cm lungime, 

este prevăzut câteodată la bază cu stipele roşcate. 

Fructifică la vârste relativ reduse, mai des decât ceilalaţi 

stejari indigeni. Ghindele, sesile sau scurt pedunculate, se coc 

numai în toamna anului al doilea. La deplina dezvoltare, ele sunt 

mai mari decât la restul speciilor de stejar, lungi de până la 4-5 

cm, cu vârful caracteristic, trunchiat şi mucronat. Stau cuprinse pe 

1/2-2/3 din lungime într-o cupă mare, aproape semisferică, 

tomentoasă, cu numeroşi solzi lemnoşi, alungiţi, ghimpoşi, 

recurbaţi, divergenţi, cu aspect particular.  

Longevitatea este relativ redusă, nu depăşeşte 200-300 ani, 

tulpina formând putregai în partea centrală chiar de pe la 80-100 

ani. 

Cerul este un element mediteranean. În ţara noastră se 

găseşte răspândit de la limita silvostepei în câmpie până în 

regiunea de coline. Formează arborete pure (cerete) sau de 

amestec cu cvercinee sau cu alte foioase. 
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Figura 15:  Quercus cerris L.  

a – lujer cu muguri; b – ramura cu frunze şi fructe;  

c – inflorescenţă masculă; d – floare masculă mărită; e – floare 

femelă mărită; f – fruct; g – cupă; h – detaliu de cupă. 
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Este o specie relativ termofilă şi xerofilă, care creşte la 

câmpie şi coline în silvostepă şi în subzona stejarului, în climate 

calde, cu sezon de vegetaţie lung, suportând bine seceta şi 

uscăciunea. Se dovedeşte mai sensibil decât ceilalţi stejari faţă de 

gerurile puternice, care îi provoacă gelivuri. Datorită înrădăcinării 

puternice şi posibilităţii de reducere a transpiraţiei, dispune de o 

mare capacitate de a vegeta pe soluri argiloase, compacte, 

îndesate, greu permeabile, puternic uscate în timpul secetelor de 

vară. În asemenea condiţii, în silvostepă sau pe terase şi platforme 

din regiunea de deal, cerul rămâne deseori singur, constituind 

arborete pure. Doar pe solurile de compacitate extremă cedează 

locul gârniţei.  

Cerul se impune ca o specie valoroasă, datorită 

importantelor cantităţi de material lemnos pe care le produce la 

vârste relativ mici şi în staţiuni dintre cele mai neprielnice, 

permiţând astfel integrarea în circuitul economic a suprafeţelor 

improprii culturii altor specii forestiere indigene. 

 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - gorun  

Gorunul atinge înălţimi mari de până la 40-45 m. 

Înrădăcinarea este pivotantă, pătrunzând mai puţin profound decât 

la stejar. Tulpina, dreaptă aproape până la vârf, cilindrică, este mai 

bine conformată şi elagată decât la stejar. Ritidomul este cenuşiu-

închis, mai superficial, mai îngust şi mai regulat brăzdat, cu solzi 

mărunţi. Scoarţa conţine tanin în proporţii ridicate. Lemnul are 

inele mai uniforme şi mai înguste decât la stejar, dar are o duritate 

şi o elasticitate mai redusă. 

Coroana este relativ bogată şi uniformă. Lujerii verzi-

întunecaţi, glabri, au puţine lenticele eliptice, iar mugurii, de circa 

8 mm lungime, sunt ovoizi sau subrotunzi. Frunzele (Figura 16), 

ca şi mugurii, stau îngrămădite către vârful lujerilor, în general 

mai mici decât la stejar, de 8-16 cm lungime, variabile ca formă, 

de regulă rombic-obovate, la bază cuneate, prinse pe un peţiol 

lung, de 1-2,5 cm. Pe margini, frunzele sunt scurt lobate, cu 5-8 

perechi de lobi, rotunjiţi, întregi, sau slab lobulaţi, evident mai 
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simetric dispuşi decât la stejar, de dimensiuni descrescânde 

începând de la mijloc spre vârf. 

 
Figura 16:  Quercus petraea Liebl.  

a – frunze şi fructe; b – cupe; c – detaliu de cupă;  

d,e,f,g,h – forme de frunze. 

 

Gorunul, ca şi stejarul, fructifică la vârste înaintate, atât 

izolat cât şi în masiv, dar fructificaţiile abundente se repetă mai 

des, o dată la 4-6 ani. Florile unisexuat-monoice, apar prin aprilie-

mai. Florile mascule sunt grupate în amenţi, cele femele şi fructele 

dispuse aproape sesil sau pe un peduncul foarte scurt, la vârful 

lujerilor. Ghindele, sunt câte una sau grupate 2-5, au 1,5-2,5 cm 

lungime, de formă caracteritică, ovoid-elipsoidală, de „butoiaş”. 
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Cupa prezintă pereţi subţiri şi solzi mici, ovat-lanceolaţi, plani sau 

uşor convecşi, cu marginile libere, neconcrescute, bine alipiţi şi 

des pubescenţi. Maturitatea arborilor izolaţi apare la 30-50 ani, iar 

a arborilor din masiv la 60-80 ani.  

Gorunul creşte încet în primul deceniu, dezvoltând mai 

puternic rădăcinile. Ulterior, îşi activează creşterea în înălţime şi 

diametru, care se menţine susţinută până către 100 ani. În condiţii 

normale se regenerează cu uşurinţă pe cale naturală, puieţii 

suportând mai mult umbrirea masivului decât cei de stejar. De 

asemenea, lăstăreşte viguros până la vârste înaintate ca şi stejarul. 

Longevitatea atinge circa 600-700 ani. 

Arealul gorunului cuprinde aproape întreaga Europă, 

inclusiv Insulele Britanice, trece prin sudul Peninsulei 

Scandinavice; apare şi în nord-vestul Asiei Mici. 

În ţara noastră, gorunul urcă mai mult în altitudine decât 

stejarul, fiind caracteristic regiunii de dealuri. În Carpaţii Orientali 

se întâlneşte frecvent până la 400-500 m altitudine, în Carpaţii 

Meridionali, până la 700-800 (900) m, iar în Munţii Apuseni până 

la 600-700m. Lipseşte în văi şi pe versanţii nordici, unde lasă 

locul fagului, carpenului sau bradului. Formează arborete pure, 

intră ca specie principală în compunerea şleaurilor de deal, iar la 

limita superioară poate creşte împreună cu fagul şi chiar cu 

răşinoasele. 

Gorunul este mai puţin pretenţios faţă de căldura din 

timpul verii, ceea ce îi permite să urce mai sus altitudinal. Are 

temperament de lumină, dar nu aşa de pronunţat ca la stejar. Este 

mai puţin pretenţios faţă de sol decât stejarul. Necesită soluri cu 

un grad mai redus de umiditate, relativ mai sărace şi mai 

superficiale, însă suportă mult mai greu solurile argiloase, 

compacte, gleizate sau pseudogleizate, cu regim variabil de 

umiditate, din lunci sau de pe terase, unde apare, în consecinţă, 

mult mai rar. Creşte în condiţii optime pe soluri drenate, afânate, 

cu textură mai grosieră şi umiditate constantă.  

Caracterul mezofil al gorunului, mai accentuat decât al 

tuturor celorlalte specii de cvercinee indigene, este pus în evidenţă 
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de frunzele sale subţiri cu cuticulă relativ slab dezvoltată, lipsite 

practic de peri, care să aibă rol activ în reducerea transpiraţiei, cu 

ţesuturi mecanice mai puţin pronunţate ca şi ritidomul mai subţire 

şi mai fin decât la stejar sau la cer. 

Gorunul rămâne una din speciile de bază a fondului 

forestier din regiunea de dealuri a ţării.  

 

Quercus robur L. – stejar, tufan  

Stejarul este o specie indigenă, de mărimea I (în pădurile 

noastre sunt frecvenţi arbori de 30-35 m înălţime). Are 

înrădăcinarea pivotantă; rădăcinile pe soluri profunde pătrund în 

adâncime mai mult decât la orice altă specie de la noi. De aceea, 

stejarul este foarte rezistent la doborâturi de vânt, depăşind din 

acest punct de vedere toţi arborii indigeni; numai în anumite 

situaţii extreme, de exemplu pe lăcovişti, rădăcinile lui rămân 

superficiale. 

În masiv strâns, la maturitate are tulpină dreaptă, bine 

elagată şi coroană destul de îngustă. În arborete rărite sau, în 

special, în stare izolată, tulpina prezintă unele neregularităţi de 

creştere. Coroana, mult mai profundă şi mai largă decât a 

gorunului, se desface în ramuri viguroase, noduroase, întinse 

orizontal. Pe tulpină se dezvoltă de timpuriu un ritidom brun-

negricios, pietros, tare, adânc brăzdat longitudinal şi transversal, 

după care poate fi deosebit uşor de gorun.  

Lemnul, cu duramen brun-roşiatic şi inele anuale mari, 

întruneşte calităţi tehnologice deosebite: tare, elastic, rezistent, 

durabil în aer şi apă. Ca lemn de lucru rămâne, totuşi, inferior 

celui de gorun, iar ca lemn de foc este depăşit de cel de gârniţă şi 

cer. 

Lujerii sunt viguroşi, muchiaţi, glabri, bruni-măslinii, 

mugurii ovoizi, bruni-lucitori, mai numeroşi spre vârful lujerilor. 

Frunzele (Figura 17), de 6-20 cm lungime, deşi au 

caractere variabile, se recunosc uşor după forma generală obovată 

şi baza terminată în două urechiuşi evidente (auriculată), sesile  
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Figura 17:  Quercus robur L.  

a – lujer cu muguri; b – secţiune prin lujer; c – lujer cu flori 

mascule şi female; d – frunze şi fructe; e – floare masculă;  

f – floare femelă; g – secţiune în floarea femelă;  

h – detaliu de cupă. 

sau cu peţiol scurt. Sunt lobate până la penat-fidate, cu 4-8 perechi 

de lobi obtuzi sau rotunjiţi, sinuaţi şi inegali separaţi prin sinusuri 
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neregulate; în mod obişnuit glabre, la maturitate pieloase. Stejarul 

înfrunzeşte relativ târziu, prin mai, după mulţi alţi arbori indigeni.  

Florile sunt unisexuat-monoice. Ghindele sunt grupate câte 

2-5, pe un peduncul lung. Achena, de formă ovoidă, alungită până 

la cilindrică, de 2-4 cm lungime, este la vârf acută, de culoare 

brună-gălbuie, cu câteva dungi longitudinale caracteristice, 

nuanţate în verde. Cupa lemnoasă, aproape semisferică, este înaltă 

de 8-12 mm şi acoperită cu numeroşi solzi imbricaţi, triunghiulari, 

strâns alipiţi, concrescuţi, liberi numai spre vârf, plani sau mai 

mult sau mai puţin bombaţi. La noi în ţară, stejarul fructifică 

târziu, în masiv după 70 de ani, iar în stare izolată către 40-50 de 

ani, şi la intervale mai mari de timp decât majoritatea speciilor 

lemnoase, adică o dată la 6-10 ani. În anii intermediari se produc 

totuşi fructificaţii slabe, denumite „stropeli”. 

Dispune de o mare capacitate de regenerare pe cale 

vegetativă, lăstărind viguros până la vârste mari, chiar de peste 

100 de ani. În această privinţă, numai aninul negru se poate 

compara cu stejarul. Creşterea este înceată în primii 5-10 ani; în 

condiţii normale, lungimea lujerului anual se menţine de 20-30 

cm, în timp ce pivotul rădăcinii atinge lungimea de 1 m sau mai 

mult. Ulterior, dacă puieţii se dezvoltă în condiţii de lumină 

favorabile, creşterea în înălţime se activează. Longevitatea 

depăşeşte obişnuit 500-600 de ani.  

Arealul stejarului este mai întins decât al gorunului, mai 

ales spre est, unde ajunge până în Ural (Figura 18). În ţara noastră, 

stejarul formează arborete de amestec împreună cu alte foioase 

sau arborete pure, în special în regiunea de câmpie şi dealuri 

joase. La dealuri apare frecvent pe terasele râurilor, pe platforme 

şi piemonturi. La câmpie pătrunde adânc chiar şi în ţinuturile 

periferice, uscate, localizându-se de-a lungul cursurilor mari de 

apă. Pădurile cele mai întinse de stejar se găsesc astfel în sudul 

ţării, în câmpiile din vestul ţării, în nord-vestul Moldovei şi în 

centrul Transilvaniei. În părţile superioare ale dealurilor sau spre 

zonele montane inferioare se ridică rar şi numai în staţiuni 
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Figura 18 : Arealul stejarului 

(https://en.wikipedia.org)
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însorite, calde, dar suficient de umede, cum ar fi cele din luncile 

largi. Limita superioară a arboretelor de stejar nu depăşeşte circa 

600-650 m altitudine. 

Stejarul este o specie de climat variat, frecvent cu trăsături 

continentale. Manifestă cerinţe ridicate faţă de căldură în timpul 

sezonului de vegetaţie, aşa că altitudinal rămâne mai jos decât 

gorunul. Se dovedeşte, în schimb, foarte rezistent la gerurile de 

iarnă, deşi la altitudini mari sau în lunci, gerurile puternice îi pot 

provoca gelivuri. Este pretenţios faţă de sol. Creşte viguros pe 

soluri bogate în substanţe nutritive, profunde, afânate, revene, 

până la umede, cum sunt, de exemplu, solurile aluvionare din 

lunci, umezite suficient de apa freatică, din precipitaţii sau chiar 

din inundaţii, dar nu excesive şi de lungă durată. De aceea, de-a 

lungul râurilor penetrează în regiunile uscat, urcând, de asemenea, 

destul de mult şi în ţinuturile deluroase. Datorită rădăcinilor sale 

profunde, stejarul poate totuşi să reziste, mai ales în tinereţe, şi pe 

soluri care se usucă puternic vara. Suportă mulţumitor şi solurile 

compacte, argiloase, de pe terase şi platforme, pe care doar cerul 

şi gârniţa sunt mai bine adaptate. În zonele de luncă apare uneori 

şi pe lăcovişti, iar starea sa de vegetaţie în asemenea condiţii este 

destul de activă. Stejarul se dovedeşte pretenţios faţă de lumină. 

Arboretele se răresc de timpuriu şi protejează slab solul, iar arborii 

maturi prezintă coroană rară şi transparentă. Exemplarele sunt 

sensibile mai ales la umbrirea din partea superioară a coroanei, 

care poate duce la dispariţia în masă a stejarului, atunci când 

acesta se găseşte în amestec cu specii care-l domină. În schimb, 

umbrirea laterală stimulează creşterea sa, aşa că în pădurile de 

stejar speciile de amestec sunt binevenite, oferind şi acoperire 

solului. Exemplarele brusc luminate se încarcă cu crăci lacome-

mult mai uşor decât gorunul, din mugurii dorminzi de pe tulpină, 

care consumând multă apă şi hrană, determină, în scurtă vreme, 

uscarea vârfurilor.  

Stejarul, deşi cu caracter în general mezofil, are capacitate 

de adaptare la diferite cuantumuri de precipitaţii evident sporită 

faţă de gorun. Această trăsătură se reflectă într-o serie de însuşiri 
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morfologice- anatomice, cum ar fi: suprafaţa mare a frunzelor şi a 

frunzişului, ceea ce permite o transpiraţie deosebit de activă; 

ţesuturile mecanice din frunze foarte bine dezvoltate, care asigură 

o rezistenţă neobişnuită la ofilire; ritidomul gros, adânc crăpat, 

rezultat al adaptării speciei la climate secetoase şi cu ierni aspre; 

rădăcinile extrem de profunde, dezvoltate puternic în adâncime, la 

puieţi chiar din primul an, consecinţă directă a aceleiaşi adaptări 

în staţiuni puţin udate de ploi, pe soluri cu apă freatică în 

profunzime. 

Stejarul se numără printre cele mai valoroase specii 

forestiere de la noi. În afară de lemn, la stejar se exploatează şi 

scoarţa, care conţine tanin în proporţie însemnată. Stejarul 

reprezintă şi un frumos şi impunător arbore ornamental, folosit cu 

succes în scopuri peisagistice. 

 

Quercus pedunculiflora K. Koch. - stejar brumăriu 

Stejarul brumăriu are multe caractere asemănătoare cu 

Quercus robur. Se distinge prin câteva caracteristici: este un 

arbore cu înălţimi până la 25 m; frunzele diferă ca formă, cu 

lăţimea maximă la mijloc sau spre vârf, prinse pe un peţiol scurt, 

pe dos cenuşii-brumării, de regulă pubescente. Fructele sunt 

aşezate pe un peduncul lung până la 15 cm; ghinda este mare (3-5 

cm), iar cupa are solzii aşezaţi în rânduri circulare.  

Stejarul brumăriu creşte spontan în Peninsula Balcanică, 

nordul Asiei Mici, Caucaz, Crimeea. La noi în ţară se găseşte în 

silvostepă, fiind mai iubitor de căldură şi mai rezistent la secetă 

decât Quercus robur, dar mai puţin termofil şi xerofil decât 

Quercus pubescens. Formează arborete rărite, pure sau în amestec 

cu Quercus robur şi Quercus pubescens. 

 

Quercus frainetto Ten. - gârniţă 

În condiţiile cele mai favorabile, gârniţa poate atinge 

înălţimi mari, de peste 30 m, dar, în mod obişnuit, nu depăşeşte 

24-25 m. Tulpina, dreaptă şi plină, ca la gorun sau cer, formează 

de timpuriu ritidom caracteristic, brun-negricios, solzos, mai 
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subţire decât la ceilalţi stejari, moale şi friabil. Lemnul foarte tare 

şi greu, este un foarte bun combustibil. Se lucrează însă cu 

dificultate şi crapă uşor, aşa că nu este folosit în tâmplărie.  

Coroana este largă şi relativ deasă; lujerii viguroşi, 

măslinii, tomentoşi sau pubescenţi, iarna glabri, cu lenticele 

eliptice. Mugurii sunt mari, până la 1,8 cm lungime, ovoizi, acuţi, 

tomentoşi, de culoare brună-gălbuie, cu stipele persistente, mai 

scurte şi mai rare decât la cer, care înconjură uneori mugurii 

terminali. 

Frunzele (Figura 19), de regulă mari, de 10 – 12 cm 

lungime şi de 6 – 12 cm lăţime, concentrate spre vârful lujerilor, 

sunt late până la obovat-eliptice, auriculate şi sesile sau scurt 

peţiolate, cu lobii principali profunzi, dispuşi simetric şi aproape 

orizontal, despărţiţi prin sinuri foarte înguste, dosul laminei fiind 

moale şi cenuşiu-gălbui, păros. Sunt marcescente şi apar după 

gorun şi stejar, dar înaintea cerului.  

Fructele sunt sesile sau foarte scurt pedunculate, câte 2-8 

la vârful lujerilor şi au maturaţie anuală. Ghinda este ovoid-

elipsoidală, obtuză sau trunchiată, de până la 2,5 cm lungime. 

Cupa lăţit-conică are solzi caracteristici, liniar-lanceolaţi, dezlipiţi 

de pereţii cupei, şi peri deşi, bruni-gălbui. Periodicitatea 

fructificaţiei este de 4-6 ani. Lăstărirea se menţine viguroasă până 

la vârste înaintate, asemănător celorlalte specii de stejari. 

Gârniţa prezintă areal restrâns, inclus în arealul cerului; se 

întinde începând din sudul Italiei prin întreaga Peninsulă 

Balcanică până în Ungaria şi în ţara noastră, unde atinge punctele 

extrem nordice. Spre est trece puţin şi în nord-vestul Asiei Mici, 

în Turcia. La noi creşte spontan în staţiuni extreme dinspre 

silvostepă şi pe câmpia înaltă din zona forestieră, ridicându-se 

până pe platourile şi expoziţiile însorite din regiunea colinară. 

Formează arborete pure (gârniţete) sau creşte în amestec cu cerul 

şi uneori cu stejarul sau chiar cu gorunul. 
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Figura 19: Quercus frainetto Ten.  

a – lujer cu muguri; b – ramuri cu frunze; c – fruct;  

d – cupă; e – detaliu de cupă. 
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Ca şi cerul, gârniţa este o specie de ţinuturi sudice, cu veri 

lungi, călduroase şi ierni relativ dulci. Sub raport edafic se 

dovedeşte foarte puţin exigentă, putând creşte în bune condiţii pe 

solurile cele mai compacte şi mai îndesate, evitate chiar de cer, 

datorită faptului că transpiră foarte puţin, şi are o mare capacitate 

de absorbţie a apei din sol. Are temperament ceva mai puţin de 

lumină decât stejarul.  

Gârniţa rămâne o specie de valoare pentru culturi 

forestiere în staţiuni extreme, de felul celor menţionate, în care 

alte specii forestiere sau agricole îi sunt evident inferioare sub 

raport social – economic. Reprezintă, totodată, şi o frumoasă 

specie ornamentală. 

 

Quercus pubescens Willd. - stejar pufos, tufă răioasă 

Stejarul pufos are talie mai mică decât toţi ceilalţi stejari 

indigeni, nedepăşind circa 15 m înălţime, uneori rămânând chiar 

arbust. Coroana este rară, luminoasă, iar tulpina scurtă, strâmbă, 

defectuoasă, dezvoltând de timpuriu ritidom brun-negricios, des şi 

adânc crăpat, tare. Lemnul cu bune însuşiri tehnologice, 

asemănător cu al gârniţei, din cauza dimensiunilor reduse nu poate 

fi folosit decât la foc. Lujerii sunt cenuşii, iar mugurii mici, 

ovoizi, tomentoşi. Frunzele, tari, coriace, des tomentoase, mai ales 

în tinereţe, sunt foarte variabile ca dimensiuni şi forme: de obicei 

mici, de 4,5-8 cm lungime, obovate, neregulat sinuat-lobate până 

la penat-partite, cu 3-6 perechi de lobi încreţiţi, ondulaţi. 

Ghindele, de asemenea mici, de 0,8-2 cm, sunt sesile sau foarte 

scurt pedunculate, îngust-ovoide, acuminate. Cupa are solzi 

mărunţi, ovat-lanceodaţi, plani, strâns alipiţi, cenuşiu-pubescenţi. 

Stejarul pufos este un element sud-european, mediteranean 

şi submediteranean, al cărui areal se aseamănă, într-o anumită 

măsură, cu al cerului (depăşindu-l pe al acestuia spre nord şi spre 

est). În ţara noastră este destul de rar, mai ales în părţile sudice şi 

vestice, sporadic şi în Transilvania. Formează arborete 

dumbrăvite, pâlcuri şi tufărişuri izolate şi mult dispersate, 
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crescând de obicei în amestec cu alte specii termofile (cer, gârniţă, 

stejar brumăriu, ulm, cărpiniţă, scumpie etc.).  

Este specie iubitoare de căldură şi rezistentă la secetă şi 

uscăciune, situându-se, din acest punct de vedere, în fruntea 

tuturor speciilor arborescente de la noi. În silvostepă se întâlneşte 

pe cernoziomuri slab levigate, neutre-alcaline, mai grele şi mai 

uscate decât cele ocupate de stejarul brumăriu. 

Dimensiunile reduse ale arborilor, pilozitatea accentuată a 

frunzelor, ca şi a mugurilor, lujerilor, cupelor etc, ritidomul gros 

crăpat, toate aceste caractere se corelează cu pretenţiile sale mari 

faţă de căldură, cu deosebita sa rezistenţă la uscăciune a aerului şi 

a solului. 

Creşterea mult mai lentă şi mai puţin susţinută decât a 

tuturor celorlalţi stejari indigeni, longevitatea limitată, fac ca 

stejarul pufos să intereseze puţin sub aspectul bioproductiv, dar 

această specie nu este lipsită de valoare, fiind un component 

important al florei xerofile indigene. 

 

Genul Alnus Mill. 

Se cunosc din acest gen circa 30 de specii de arbori sau 

arbuşti originari din emisfera nordică, cu excepţia câtorva specii, 

care, în America de Sud avansează dincolo de Ecuator. Unele 

specii se ridică până la limita latitudinală sau altitudinală a 

vegetaţiei lemnoase.  

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - anin negru 

Aninul negru atinge frecvent înălţimi de 20-25 m, iar 

uneori, în condiţii foarte favorabile, realizează chiar 30 m. 

Înrădăcinarea este pivotant-trasantă, variind în funcţie de sol; pe 

rădăcinile tinere se dezvoltă adeseori o serie de nodozităţi, ca nişte 

mărgele portocalii, în care trăiesc simbiotic bacterii asimilatoare 

de azot; de asemenea rădăcinile au aerenchimuri bine dezvoltate. 

Tulpina, de o rectitudine remarcabilă, este foarte bine elagată. 

Formează o coroană îngustă, regulată şi afânată. Scoarţa este 
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netedă, cenuşie în tinereţe, dezvoltă de timpuriu (15-20 de ani) un 

ritidom negricios, cu crăpături înguste, cu solzi colţuroşi. 

Lemnul lipsit de duramen, în secţiune proaspătă alb-

roşiatic, devine portocaliu prin expunere la aer. Este moale şi uşor, 

având o mare rezistenţă în apă.  

Lujerii sunt muchiaţi spre vârf, bruni-verzui sau roşcaţi, 

glabri, presăraţi cu numeroase lenticele alungite, sunt de obicei 

lipicioşi. Mugurii pedicelaţi, depărtaţi de lujer, ovoizi, sunt roşcat-

brumaţi, glanduloşi şi vâscoşi.  

Frunzele alterne (Figura 20), obovate sau aproape rotunde, 

de 6-10 cm lungime, cuneate la bază, au vârful rotunjit  sau 

caracteristic, larg emarginat, marginea întreagă spre bază, 

neregulat-dublu- serată în rest. Pe faţă sunt glabre, verzi- 

întunecate, lipicioase în tinereţe, pe dos cu o nuanţă mai deschisă, 

gălbuie; prezintă smocuri de peri ruginii în axilele nervurilor, şi se 

găsesc prinse pe un peţiol lung, de 2-3 cm. Toamna, până târziu, 

frunzele îşi menţin culoarea verde şi, de regulă, înainte de cădere 

se înnegresc. 

Florile, unisexuat-monoice, sunt grupate în amenţi, ce se 

formează din anul precedent şi se desfac primăvara următoare 

foarte de timpuriu, înainte de înfrunzire. După fecundaţie, amentul 

femel se transformă într-un con mic, lemnos, denumit rânză, care 

se coace toamna târziu, când solzii se îndepărtează, lăsând să cadă 

fructele; rânzele rămân după aceea încă mult timp pe arbori. 

Fructele, samare pentagonale, mici, de 2-3 mm foarte 

îngust aripate, conţin saci cu aer, care permit să fie purtate de ape 

la mari distanţe. Periodicitatea fructificaţiei este de 1-3 ani. 

Aninul negru dispune de o remarcabilă capacitate de 

regenerare pe cale vegetativă, comparabilă cu a stejarilor sau a 

carpenului. În condiţii favorabile lăstăreşte viguros până la 60-80 

de ani. În ceea ce priveşte creşterea, în tinereţe rivalizează cu 

mesteacănul sau cu plopul; la 10 ani, creşterea medie în înălţime 

poate atinge 1 m anual, maximum în această privinţă realizându-

se către vârsta de 30 de ani, când se atinge brusc limta creşterilor 

rapide. Longevitatea este redusă, rar depăşeşte 100 de ani. 
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Figura 20: Alnus glutinosa Gaertn.  

a – lujer cu muguri, inflorescenţe mascule şi femele; b – frunză;  

c – con fructifer; d – fruct; e – fruct mărit; f – plantulă.  
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Figura 21: Arealul aninului negru 

(https://en.wikipedia.org)



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     67                    

Arealul cuprinde aproape întreaga Europă, exceptând 

nordul extrem şi sudul extrem; arealul asiatic include Turcia, Iran 

şi Kazakhstan (Figura 21). La noi creşte, de regulă, în lungul 

văilor râurilor, la câmpie şi dealuri. Urcă sporadic însă şi în 

regiunea de munte, în subzona făgetelor, sub formă de mici 

pâlcuri, până la circa 800-900 m.  

Aninul negru se dovedeşte acomodabil în ceea ce priveşte 

clima, fiind rezistent la geruri şi în mare măsură la îngheţuri târzii 

şi timpurii, dar evident mai pretenţios faţă de căldură decât aninul 

alb. Răspândirea sa apare în schimb, puternic condiţionată de 

factorii edafici. În primul rând, manifestă exigenţe ridicate faţă de 

umiditatea din sol, vegetând activ pe soluri umede, mai mult sau 

mai puţin argiloase, pseudogleizate la mică adâncime sau cu nivel 

freatic ridicat, din lunci, depresiuni, piemonturi, turbării eutrofe, 

fiind specie higrofită. Înaintează frecvent pe terenuri mlăştinoase, 

cu ape greu mobile, neaerisite, unde constituie uneori aninişuri 

pure, dovedindu-se specia indigenă cea mai rezistentă la apă 

stagnantă sau slab mobilă. Nu suportă însă variaţiile accentuate de 

umiditate cauzate de inundaţii mari, ceea ce explică în măsură 

însemnată absenţa sa din majoritatea zăvoaielor de salcie sau 

plopi, în Lunca Dunării. Are un temperament de lumină.  

Aninul negru este o preţioasă specie bioacumulatoare, 

îmbogăţind solul în azot, datorită nodozităţilor de pe rădăcini. 

 

Alnus incana (L.) Moench. - anin alb 

Este un arbore de talie mai mică decât aninul negru; rar 

depăşeşte 15 m înălţime. Tulpina este canelată, deseori strâmbă. 

Scoarţa netedă, cenuşie albicioasă, nu formează ritidom. Lujerii 

sunt cenuşii, nelipicioşi; mugurii mai mici şi mai apropiaţi de 

lujer. Frunzele (Figura 22) ovat-eliptice, ascuţite la vârf, rotunjite 

sau cordate la bază, dublu serate, cenuşiu pubescente pe dos, 

nevâscoase. 

Longevitatea sa este redusă, în jur de 50 de ani. 
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Figura 22: Alnus incana 

Moench.  

a – lujer; b – frunză; c – 

conuleţe fructifere; d – fructe 

(din faţă); e – fruct (lateral); f 

– fruct  mărit; g – plantulă. 

 

 

 

 

 

 

Arealul întins, 

depăşeşte spre nord pe cel al 

aninului negru, dar mai puţin 

extins spre sud (Figura 23). 

La noi înlocuieşte aninul 

negru spre altitudini mai mari. 

Este mai puţin higrofil. 

Este o specie 

amelioratoare de sol (îl 

fertilizează prin litiera sa 

bogată în azot şi uşor 

alterabilă); este deseori 

utilizat pe terenuri degradate, 

pe versanţi puternic înclinaţi, 

denudaţi, în bazinele 

torenţilor montani etc. 
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Figura 23: Arealul aninului alb 

(https://en.wikipedia.org)
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Genul Betula L. 

 Cuprinde specii de arbori şi arbuşti, chiar pitici, al căror 

areal este întins în emisfera nordică spre tundră, până la limita 

vegetaţiei lemnoase. Nu sunt pretenţioşi faţă de climă şi sol; 

rezistă bine la ger. Pot creşte pe stâncării şi nisipuri uscate, pe 

terenuri mlăştinoase şi chiar în turbării (ex. Betula nana, 

mesteacănul pitic, care este un relict glaciar). Au temperament de 

lumină. Speciile arborescente sunt foarte repede crescătoare la 

început. Se comportă ca specii pioniere, cu rol de esenţă de primă 

împădurire naturală, constituind uneori arborete pure sau apărând 

ca specii de amestec, diseminate prin păduri. Invadând terenurile 

descoperite sau pădurile degradate, pot îndeplini un important rol 

cultural în lipsa altor specii sau până la instalarea speciilor 

valoroase din care sunt constituite pădurile în regiunea respectivă. 

Prezentând un frunziş rar, nu pot prejudicia puieţilor din alte 

specii mai valoroase ce s-ar instala sub coronamentul lor şi pe care 

i-ar depăşi la început în creştere. 

 

Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) - mesteacăn 

Este un arbore ce depăşeşte rareori 25 m înălţime, 

câteodată rămânând arbustiv. Tulpina este zveltă, conică, cu unele 

neregularităţi de creştere. Scoarţa de culoare albă pronunţată, 

netedă, cu periderm ce se exfoliază circular în fâşii subţiri, 

dezvoltă la bătrâneţe, în partea bazală, un ritidom negricios, adânc 

crăpat. Lemnul, de culoare alb-gălbuie, nu prezintă duramen, este 

omogen şi elastic, moale, de greutate mijlocie; putrezeşte foarte 

rapid în aer, mai ales în condiţii de umiditate variabilă.  

Coroana, uşor de recunoscut de la distanţă, este foarte 

afânată şi luminoasă, constituită din numeroşi lujeri pendenţi, 

subţiri, supli, elastici, glabri, presăraţi cu o serie de glande-

verucozităţi albicioase. Mugurii sunt ovoid-conici, cu 2-4 solzi 

imbricaţi, glabri, acoperiţi cu o secreţie vâscoasă. Frunzele 4) sunt 

romboidale până la ovat-triunghiulare, de 6-7 cm lungime, 

prelung acuminante, dublu-serate până la lobulat-serate, glabre, 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     71                    

lucitoare pe faţă, glanduloase, prinse pe un peţiol de 2-3 cm 

lungime. 

Ca şi plopul tremurător sau salcia căprească, înfloreşte şi 

fructifică de timpuriu, anual şi foarte abundent. Florile sunt 

unisexuat-monoice, grupate în amenţi. Amenţii masculi se 

formează în vara precedentă, la vârful lujerilor. Cei femeli apar 

numai primăvara, devreme, odată cu înfrunzirea şi au aspectul 

unor conuleţe. Fructele sunt samare, foarte mici şi uşoare, 

prevăzute cu două aripioare membranoase. Lăstăreşte destul de 

viguros, dar numai în tinereţe. Creşterea este foarte rapidă în 

tinereţe, în al doilea an puieţii depăşind 0,5 m înălţime. Către 40-

50 ani realizează maximul de producţie lemnoasă. Ulterior, 

creşterea se încetineşte considerabil, iar pe la 80-90 ani, încetează 

aproape complet, aşa că, la circa 100 de ani mesteacănul ajunge 

spre limita longevităţii fiziologice. 

Prezintă un areal foarte întins, comparabil cu al plopului 

tremurător (Figura 24). Este răspândit de la ţărmurile Atlanticului 

până în Siberia apuseană şi în Altai. În nordul Europei şi Asiei 

urcă până spre limita latitudinală a pădurii, dincolo de cercul 

polar. În sudul Europei ajunge până în Apenini şi Balcani, iar în 

Rusia coboară până în silvostepă. La noi îl găsim frecvent prin 

parchete tăiate ras, prin rarişti de pădure şi arsuri, pe stâncării şi 

bolovănişuri, începând din stejărete şi gorunete până la molidişuri. 

În munţi pe versanţi însoriţi, urcă până la circa 1550 m, iar la 

câmpie nu coboară sub circa 250 m decât insular.  

Din punct de vedere ecologic, mesteacănul poate fi 

comparat cu pinul silvestru. Este o specie rustică, extrem de puţin 

pretenţioasă faţă de climă şi sol, cu temperament pronunţat de 

lumină (prima specie, dintre foioase). Suportă foarte bine gerurile 

puternice de iarnă, arşiţă şi îngheţurile şi denotă o remarcabilă 

amplitudine edafică, instalându-se cu uşurinţă pe soluri profunde 

sau superficiale, umede (exemplare izolate înaintează şi în 

turbării) sau uscate, bogate în substanţe nutritive, de pe calcar şi 

mai ales foarte sărace, de pe gresii cuarţoase. Manifestă însă 

vitalitate deosebită pe soluri cu textură uşoară, silicioase, dar bine
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Figura 24 : Arealul mesteacănului 

(http://www.euforgen.org/)
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udate de ploi, cum ar fi cele de pe gresii, şişturi cristaline, granite, 

în regiunea de dealuri înalte şi munte, staţiuni în care este evident 

superior plopului tremurător ca vigoare de răspândire şi creştere. 

Doar climatele prea aride, stepice, ca şi solurile excesiv compacte, 

argiloase sau permanent uscate nu-i priesc. 

Dispunând de o asemenea amplitudine ecologică, la care 

se adaugă extraordinara sa capacitate de regenerare prin sămânţă 

şi calitatea de repede crescător în tinereţe, mesteacănul apare ca 

cel mai de seamă arbore pionier din pădurile ţării noastre, 

invadând cu repeziciune în terenuri descoperite, formând arborete 

derivate pe suprafeţe mari. 

Acoperă foarte slab solul cu coroanele sale rare, luminoase 

şi, de aceea, la adăpostul său se instalează uşor atât speciile 

ierbacee şi arbustive, cât şi speciile de arbori din pădurile locale, 

care reocupă terenul pierdut din diferite cauze. 

 

Genul Carpinus L. 

 Include specii de arbori şi arbuşti din regiunile temperate 

şi subtropicale ale Europei, Chinei, Japoniei şi Americii de Nord. 

 La noi în ţară cresc spontan speciile: Carpinus betulus şi 

Carpinus orientalis. Nu sunt arbori de primă importanţă forestieră 

şi economică. 

 

Carpinus betulus L.- carpen 

Arborele este de înălţime medie, depăşind foarte rar 23-25 

m. Tulpina dreaptă în masiv, uneori răsucită, torsionată. Are 

scoarţa netedă, albicioasă, asemănătoare cu a fagului, dar cu o 

serie de şanţuri longitudinale, caracteristice. Nu formează ritidom. 

Lemnul este de culoare albicioasă, fără duramen, dur compact, 

greu, prezintă creşteri neregulate, fibre răsucite, aşa că se lucrează 

anevoie. Putrezeşte uşor în aer, dar este rezistent la frecare. De 

asemenea, se dovedeşte un excelent combustibil, fiind socotit în 

acest sens superior lemnului de fag. 
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Figura 25: Carpinus betulus L.  

a – lujer; b – cicatrice; c – lujer cu frunze tinere, inflorescenţe 

mascule şi femele; d – floare masculă; e – floare femelă; f – 

inflorescenţă fructiferă şi frunză; g – fruct şi bractee; h – plantulă. 
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Are coroana ovoidă, bogat ramificată, cu frunziş des ce 

acoperă bine solul. Lujerii zvelţi, geniculaţi, cu lenticele 

albicioase, catifelat-pubescenţi, glanduloşi; mugurii sunt fusiformi 

şi alipiţi de lujeri. Frunzele sunt ovat-eliptice (Figura 25), de 5-10 

cm lungime, la vârf acuminate, la bază uşor cordate sau rotunjite, 

pe margini dublu serate, pe dos păroase, cu limbul încreţit din 

cauza nervurilor proeminente. 

Înfloreşte şi fructifică începând de la vârste relativ reduse 

(15-20 ) de ani. Florile sunt unisexuat- monoice, grupate în amenţi 

pendenţi, cilindrici, apar odată cu înfrunzirea. Fructele sunt 

achene, aşezate baza unui involucru foliaceu, de 0,8-1 cm 

lungime, brune, costate longitudinal. În anii de fructificaţie 

abundentă, care intervin destul de des şi regulat, involucrele 

fructifere, bine dezvoltate, de 6-15 cm dau nota dominantă în 

întreaga coroană. Fructele se împrăştie uşor la distanţe apreciabile, 

iar după germinaţie plantulele se instalează în număr foarte mare. 

Pe lângă capacitatea ridicată de regenerare din sămânţă 

carpenul posedă şi o remarcabilă vigoare de înmulţire pe cale 

vegetativă, din lăstari. Aceasta i-a permis adeseori să invadeze în 

pădurile de stejar şi gorun, gospodărite necultural şi să formeze 

cărpinişuri pure de valoare economică mult mai redusă decât a 

vechilor păduri. Longevitatea rămâne mică, nedepăşind circa 100-

120 ani. 

Arealul carpenului se întinde în Europa centrală şi estică, 

trecând spre est în părţile nordice ale Mării Negre, Crimeea şi 

Caucaz. În ţara noastră este o specie de câmpie şi deal, participând 

frecvent în constituirea pădurilor de şleau, alături de stejar, gorun, 

ulm de câmp şi alte foioase. Din zona sa optimă altitudinal, între 

circa 100 şi 450 m, pătrunde şi în regiunea pădurilor montane, în 

făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase, brădete.  

Sub aspect ecologic trebuie remarcată rezistenţa deosebită 

a carpenului la geruri şi în special la îngheţurile târzii, ceea ce îi 

permite să se instaleze în staţiuni dinspre poalele versanţilor sau 

din depresiunile închise, bântuite de îngheţuri, pe care fagul sau 

bradul le evită sistematic. Deşi pretenţios faţă de căldură din 
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timpul sezonului de vegetaţie, nu suportă seceta şi uscăciunea. Are 

temperament de semiumbră. Puieţii cresc bine la umbra 

masivului, fiind feriţi de pericolul uscăciunii. Prosperă pe soluri 

fertile, bogate şi constant umezite. 

Carpenul este folosit cu succes şi la crearea gardurilor vii 

deoarece poate fi tuns, îndesindu-şi coroana şi căpătând forme 

dorite. 

 

Genul Populus  L. 

 Genul Populus cuprinde circa 30 de specii de arbori,  

răspândiţi în mare majoritate în zonele reci şi temperate ale 

emisferei nordice.  

Obişnuit sunt arbori de talie mare. Prezintă o înrădăcinare 

puţin profundă, dar dezvoltată mult în lateral, astfel încât numai 

rar sunt doborâţi de vânt. Florile sunt unisexuat dioice, grupate în 

amenţi pendenţi. Înflorirea are loc devreme primăvara, înaintea 

înfrunzirii. Fructele sunt capsule care se desfac în 2-4 valve şi 

conţin numeroase seminţe mici şi uşoare, prevăzute cu smocuri de 

peri albi. Sunt arbori care fructifică de timpuriu, anual şi 

abundent. Se înmulţesc viguros şi pe cale vegetativă. Plopii 

hibridează foarte uşor. Au o creştere rapidă. Lemnul este moale, 

uşor, dar putrezeşte repede.  

Plopii cresc în habitate umede şi pe marginea apelor, ca 

specii diseminate sau constituind arborete pure. Unele specii sunt 

arbori de primă împădurire, care se regenerează uşor, rezistă bine 

la lumină şi geruri, cresc viguros, scapă repede de buruieni şi pun 

în timp scurt stăpânire pe sol. În special plopul tremurător este o 

specie pionieră de primă împădurire, cu o excepţională putere de 

năvălire pe terenurile dezgolite din vreo cauză oarecare (tăiere, 

incendiu, atac de insecte etc.). Mai sunt utilizaţi la constituirea 

perdelelor forestiere de protecţie, precum şi ca arbori decorativi. 

Plopii, împreună cu sălciile, teiul etc., formează grupa 

esenţelor moi sau albe. 
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Populus alba L. - plop alb 

 Are scoarţă albă şi netedă; la bătrâneţe dezvoltă la bază 

ritidom negricios, adânc brăzdat. Lujerii şi mugurii tineri sunt 

tomentoşi.  

 

 

 

 

Figura 26: 

Populus alba L. 

a – lujer cu 

brahiblaste şi 

muguri;  

b – lujer lung cu 

frunze; c – lujer 

scurt cu frunze 

şi amenţi 

femeli;  

d – floare 

masculă;  

e – floare 

femelă;  

f – sămânţă cu 

smoc de peri;  

g – plantulă. 

 

 

 

 

Frunzele (Figura 26), lung -peţiolate, sunt foarte variate ca 

formă: cele de pe lujerii lungi şi de pe lăstari, de 5-12 cm lungime, 

ovate până la rotund ovate, cu 3-5 lobi palmaţi, acute, la bază 

trunchiate până la slab cordate, alb tomentoase pe dos;  frunzele 

de pe lujerii scurţi mai mici, ovate până la oblongi, pe margini 

sinuat dinţate şi cenuşiu tomentoase pe faţa inferioară.  
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 La noi în ţară creşte la câmpie şi dealuri joase, de obicei 

prin luncile râurilor, unde formează arborete pure sau amestecate 

împreună cu plopul negru, sălcii sau anin negru (în zăvoaie).  

 Este specia cea mai exigentă (dintre speciile de plopi) faţă 

de sol, având nevoie de soluri profunde şi fertile. Temperamentul 

său este de lumină, însă mai puţin exigent decât ceilalţi plopi. 

 

Populus tremula L - plop tremurător 

Prezintă o tulpină dreaptă, foarte bine elagată. Coroana 

este rotundă, foarte rară şi luminoasă. 

 
Figura 27: Populus tremula L 

a – lujer cu muguri; b – muguri floriferi; c – ramură cu frunze;  

d – floare masculă; e – plantulă. 
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Frunzele (Figura 27) sunt subrotunde până la ovate, de 4-8 

cm lungime, cu vârf rotunjit sau acut, la bază trunchiate sau 

cordate, pe margini sinuat crenate. Ele au un peţiol caracteristic, 

lung până la 8 cm, puternic turtit lateral, astfel încât frunzele 

tremură la orice adiere de vânt. Longevitatea este maxim 100 ani, 

zona centrală a tulpinii putrezind devreme.  

La noi este specie montană, ridicându-se în molidişuri 

până la 1600 m. Coboară frecvent şi la deal şi, uneori, chiar la 

câmpie. Plopul tremurător nu este pretenţios faţă de condiţiile de 

mediu; rezistă la ger, amplitudini mari de temperatură, îngheţuri 

târzii. Are un temperament pronunţat de lumină. Această 

rusticitate, la care se adaugă uşurinţa răspândirii sale prin sămânţă 

sau drajoni şi creşterea rapidă din tinereţe, îi permit să se 

comporte ca o veritabilă specie pionieră, invadând în păduri rărite 

etc. El protejează solul şi formează adăpostul prielnic pentru alte 

specii cu temperament mai de umbră care interesează cultura 

forestieră (brad, molid, fag). 

 

Populus nigra  L - plop negru, plută 

Tulpina prezintă deseori la bază umflături (gâlme) produse 

prin aglomerarea mugurilor dorminzi. Scoarţa formează de 

timpuriu ritidom negricios, adânc brăzdat. Frunzele (Figura 28) 

sunt rombic-ovate sau triunghiulare, acuminate, pe margini crenat-

serate, cu peţiol lung. Prezintă un areal larg (Figura 29). La noi 

este răspândit mai ales la câmpie, în zăvoaie. 

 

Plopii euramericani, plopii negri hibrizi sunt plopi care  

s-au format prin hibridarea plopului negru european cu plopii 

negri americani. Unii dintre ei sunt hibrizi de ordinul doi, între 

plopul negru european şi un hibrid de ordinul întâi al acestuia, sau 

între doi hibrizi. Diferitele forme hibride ale plopilor negri sunt 

denumite varietăţi de cultură. 

Plopii euramericani sunt arbori de mari dimensiuni, cu 

creşteri excepţional de rapide (se situează în fruntea speciilor 

rapid crescătoare indigene sau exotice introduse la noi). Lemnul 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     80                    

are calităţi deosebite, fiind uşor, moale, omogen, de culoare 

albicioasă. Cultura plopilor euramericani a fost extinsă, mai ales 

în luncile râurilor mari. 

Plopii negri hibrizi se deosebesc extrem de greu între ei.  

Sunt hibrizi cu un singur sex, aşa că se regenerează doar 

vegetativ, prin lăstari şi butaşi. În practica culturii plopilor se 

foloseşte pe scară largă butăşirea. Descendenţii vegetativi sunt 

numiţi clone. 

 

 
Figura 28: Populus nigra  L. 

a – lujer cu muguri; b – cicatrice şi mugure florifer;  

c – ramură cu frunze şi amenţi femeli; d – floare masculă;  

e – floare femelă; f – plantulă.
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Figura 29: Arealul plopului negru 

(http://graellsia.revistas.csic.es)
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Genul Salix L. 

 Cuprinde arbori, arbuşti şi subarbuşti târâtori sau pitici, 

răspândiţi în întreaga emisferă nordică (în emisfera sudică cresc 

puţine specii). Spre nord depăşesc arealul plopilor, întinzându-se 

în întreaga zonă de tundră; au reprezentanţi şi în etajul alpin.  

În ţara noastră au fost identificate peste 20 specii spontane.  

 Cresc mai ales pe marginea apelor curgătoare sau 

stagnante, dar şi în alte habitate cu umiditate crescută în sol.  

 Multe specii de sălcii au un rol deosebit în apărarea şi 

fixarea malurilor. Unele prezintă interes horticol. Dacă iniţial erau 

utilizate mai ales pentru confecţionare de coşuri şi mobilier, în 

ultima perioadă sălciile au prezentat interes ca potenţiale surse de 

energie regenerabilă. 

 

Salix alba L.- salcie albă 

Arbore de mărimea a doua, are înrădăcinare trasantă, cu 

ramificaţii laterale întinse. Are capacitateta de a forma rădăcini 

aeriene la înălţimi mari pe tulpină, până la nivelul maxim al apelor 

de inundaţii. După retragerea apelor, rădăcinile rămân suspendate 

pe tulpină ca nişte mustăţi, caracteristice.  

Tulpina este sinuată, cu ritidom timpuriu, cenuşiu. 

Coroana este afânată şi neregulat ramificată. Lujerii sunt subţiri şi 

flexibili, mugurii stau lipiţi de lujeri, alungiţi-ovoizi, de culoare 

galben-roşcat sau brun.  

Frunzele (Figura 30) sunt lanceolate, mărunt-serate pe 

margini, la început argintiu-păroase pe ambele feţe, iar la 

maturitate rămân pubescente numai pe dos. Florile unisexuat-

dioice, prevăzute cu scvame albe, păroase; cele mascule grupate în 

amenţi galbeni de 2-6 cm lungime, cele femele, în amenţi verzui 

de circa 4 cm lungime. Fructifică de timpuriu, anual şi abundent. 

Se înmulţeşte viguros pe cale vegetativă (lăstari şi butaşi).  

Longevitatea se menţine scăzută, nedepăşind 80-100 ani; 

exemplarele de dimensiuni mari sunt de obicei putrede înăuntru, 

formând scorburi.  
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Figura 30: Salix alba L. 

a – lujer cu muguri; b – lujer cu frunze, amenţi femeli şi capsule 

deschise; c – detaliu margine de frunză; d – ament mascul deschis; 

e – floare masculă; f – floare femelă; g – capsulă deschisă; 

 h – plantulă. 
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La noi salcia albă este comună la câmpie, unde formează 

arborete pure, sălcete, sau de amestec cu plopii, zăvoaie, în special 

în lunca inundabilă a Dunării şi a principalilor săi afluenţi. Urcă în 

lungul văilor, fiind din ce în ce mai rară spre regiunile înalte. 

Salcia albă se dezvoltă optim pe soluri aluvionare, fertile, 

bine şi constant aprovizionate cu apă din orizontul freatic. Suportă 

inundaţiile de lungă durată mai bine decât oricare altă specie 

lemnoasă indigenă. Are temperament pronunţat de lumină. Este 

puţin pretenţioasă faţă de climă, rezistând bine la ger şi la 

îngheţurile târzii sau timpurii. 

 

 

Salix fragilis L.- salcie fragedă, salcie 

plesnitoare 

Arbore de mărimea a III-a, 

deseori rămânând arbust. Are lujerii 

verzui, glabri-lucitori, flexibili, se  rup 

cu uşurinţă, plesnind din locul de 

inserţie pe ramură (Figura 31).  

Cerinţele ecologice sunt 

asemănătoare cu ale salciei albe, dar 

suportă mai bine umbrirea, clima mai 

răcoroasă din regiunile de deal şi 

solurile mai grele. 

 

 

 

 

Figura 31: Salix fragilis L. 

a – lujer; b – frunză;  

c – margine de frunză 

(detaliu);  

d – floare masculă;  

e – floare femelă. 
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Salix capraea L.- salcie căprească, iovă 

Are dimensiuni reduse, până la10 m, uneori rămâne arbust.  

 
Figura 32:. Salix capraea L. 

a – lujer cu muguri; b – lujer cu frunze; c – margine de frunză 

(detaliu); d – ament mascul cu flori deschise; e – floare masculă;  

f – floare femelă; g – fruct capsulă; h – sămânţă; i – plantulă. 
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Lujerii sunt brun roşcaţi sau verzi gălbui, la început 

tomentoşi, apoi devin glabri. Frunzele (Figura 32)  lat-eliptice, cu 

vârful acut, marginea întreagă sau sinuat-dinţată, alb-tomentoase 

pe dos, cu lungimea 4-12 cm, groase, cu nervaţiunea proeminentă, 

astfel încât limbul pare încreţit.  

La noi este o specie comună la munte şi deal, întâlnindu-se 

frecvent prin tăieturi, păduri rărite, poieni, suprafeţe incendiate, 

unde invadează împreună cu mesteacănul şi plopul tremurător. 

Este o specie pionieră, cu o mare amplitudine ecologică (edafică, 

climatică).  

 

Genul Ulmus L. cuprinde arbori răspândiţi în emisfera 

nordică, în zonele tropicală şi temperată. Înrădăcinarea ulmilor 

este pivotant-trasantă, lujerii sunt geniculaţi, frunzele sunt 

asimetrice la bază, cu margini dublu-serate. Florile sunt grupate în 

fascicule, hermafrodite, mici, lipsite de petale; înfloresc înaintea 

înfrunzirii. Ulmii sunt exigenţi faţă de fertilitatea solului. 

Constituie foarte rar arborete pure pe suprafeţe restrânse, apar mai 

ales ca specii diseminate în păduri de amestec. Cei mai răspândiţi 

în ţara noastră sunt: Ulmus minor Mill.  - ulmul de câmp - la 

câmpie şi dealuri joase, diseminat prin pădurile de şleau, dar 

uneori, prin silvostepă sau prin lunci, formează şi mici arborete 

pure şi Ulmus glabra Huds. - ulmul de munte - la deal şi munte, 

diseminat sau în pâlcuri în pădurile de gorun, fag şi chiar 

răşinoase. 

 

Genul Magnolia L. cuprinde numeroase specii cu 

răspândire disjunctă în estul şi sud-estul Asiei şi pe continentul 

american, în special nord-american; prezintă mare interes 

ornamental. De exemplu,  Magnolia kobus DC - magnolie - este 

un apreciat arbore decorativ pentru abundenţa şi frumuseţea 

florilor, care apar înainte de înfrunzire; se cultivă prin parcuri şi 

grădini, fiind originar din Japonia. 
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Genul Platanus L. cuprinde un număr redus de specii de 

arbori răspândiţi în emisfera nordică, în habitate umede. Arborii 

sunt înalţi, atingând 30-50 m înălţime. Scoarţa se exfoliază în 

plăci mari sau mici, frunzele sunt mari, palmat-lobate, fructele 

sunt poliachene sferice situate în vârful unor pedunculi lungi. 

Arborii sunt cultivaţi în scop ornamental.  

Cea mai frecventă specie este Platanus x acerifolia (Ait.) 

Willd., un hibrid între Platanus orientalis şi Platanus occidentalis. 

Se recunoaşte după scoarţa gri-verzuie, netedă, care se exfoliază 

în plăci mari ; la exemplarele bătrâne se formează ritidom mărunt 

crăpat, dar numai pe unele părţi din lungimea trunchiului. 

Frunzele sunt mari, 12-25 cm, palmat-lobate, foarte variabile, cu 

3-5 lobi triunghiulari întregi sau rar dinţaţi. Înfrunzeşte târziu, prin 

luna mai. Creşte viguros pe soluri fertile, afânate, reavene chiar 

umede, fiind similar în privinţa pretenţiilor faţă de umiditatea 

solului cu plopii. Are un temperament de lumină. 

Platanus orientalis L. creşte natural în Peninsula 

Balcanică, Asia Mică. Scoarţa lui se exfoliază în plăci mari; 

frunzele au cinci lobi; capitulele fructifere sunt mai mici, minim 

trei pe un peduncul lung. 

Platanus occidentalis L. este o specie nativă în America 

de Nord. Scoarţa se exfoliază în plăci mărunte; frunzele au trei 

(rar cinci) lobi; capitulele fructifere mai mari, stau câte unul, rar 

două pe un peduncul. 

 

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. - păr pădureţ - arbore de 

mărimea a III-a, este întâlnit la câmpie şi deal; puţin pretenţios 

faţă de climă şi sol. În silvostepă, pe soluri compacte, argiloase, 

expuse uscăciunii prelungite, rămâne printre puţinele specii care 

însoţesc, uneori, cerul şi gârniţa.  

 

Malus sylvestris (L.) Mill. - măr pădureţ - arbore de 

dimensiuni reduse (mărimea a III-a), este întâlnit frecvent la deal 

şi câmpie, însă fiind mai rezistent la ger decât părul pădureţ, 
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ajunge până în făgetele montane. Fructele sale reprezintă o 

apreciată hrană pentru animale. 

 

Sorbus aucuparia L. - scoruş de munte, sorb păsăresc - 

este un arbore de mărimea a III-a, cu scorţa cenuşie, mult timp 

netedă (asemănătoare cu a fagului), apoi formează un ritidom 

subţire, crăpat în fâşii; are frunze imparipenat-compuse, cu foliole 

oblong-lanceolate, sesile, acute, cu marginea serată. Creşte 

diseminat în pădurile de munte, uneori apărând şi în jnepenişuri. 

Se poate instala pe locurile luminoase din tăieturi, pe stâncării, în 

turbării, jucând un rol de specie pionieră. În plantaţiile de molid 

contribuie la ameliorarea solului. Scoruşul de munte este o specie 

decorativă, mai ales toamna, datorită culorii roşii a fructelor şi 

frunzelor. 

 

Cerasus avium (L.) Moench. (Prunus avium L.) - cireş 

pădureţ - este un arbore de mărimea I, cu tulpină dreaptă, bine 

elagată în masiv şi cu scoarţă netedă, cenuşie-violacee, exfoliabilă 

în fâşii circulare; formează ritidom negricios numai la baza 

exemplarelor bătrâne. Creşte diseminat mai ales prin pădurile de 

foioase, de la câmpie şi până la 1000 altirudine, pe versanţii 

însoriţi. Lemnul său este valoros şi deosebit de frumos, fiind 

utilizat pentru mobile. Cireşul este apreciat în pomicultură.  

 

Padus avium Mill. (Prunus padus L.) - mălin - este un 

arbore de mărimea a III-a. Are scoarţa netedă, cenuşie, cu rare 

pete albicioase, formând ritidom numai la vârste înaintate. Este 

întâlnit sporadic în pădurile de luncă, mai ales în regiunea de 

dealuri. Având lemn de calitate bună, asemănătoare celui de cireş, 

se impune ca o preţioasă specie de zăvoaie. Datorită florilor şi 

fructelor decorative, este apreciat ca arbore ornamental. 

 

Gleditsia triacanthos L. - glădiţă, roşcov sălbatic, plătică - 

este un arbore de mărimea I în cadrul arealului natural, dar la noi 

rămâne de dimensiuni mai reduse (mărimea a II-a). Se distinge 
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prin prezenţa spinilor de pe ramuri, uneori foarte mari, peste 20 

cm lungime. Frunzele sunt penat-compuse. Fructele sunt păstăi 

indehiscente, mari, de 30-40 cm lungime, colorate brun-lucitor, 

răsucite. Este nativă din sud-estul Americii de Nord, fiind 

introdusă la noi ca specie ornamentală; în unele zone a devenit 

specie invazivă.  

 

Robinia pseudacacia L. - salcâm, acăţ - este un arbore de 

mărimea I; rădăcina se dezvoltă puternic în adâncime (pivotul 

poate ajunge până la 2 m) şi se ramifică mult lateral, întinzându-se 

la distanţe mari de trunchi (circa 20 m). Coroana este largă, 

luminoasă , lujerii sunt muchiaţi, bruni-roşcaţi sau măslinii, glabri, 

spinoşi. Frunzele sunt imparipenat-compuse, cu 7-19 foliole, 

eliptice sau ovate, subţiri, glabre, pe margini întregi. Fructificaţia 

este timpurie (izolat de la 5-7 ani), anuală şi abundentă. Seminţele 

au un tegument foarte tare, germinând cu dificultate şi, de fapt, la 

noi în ţară salcâmul regenerează pe cale vegetativă, din lăstari şi 

mai ales din drajoni. Drajonii sunt mai longevivi şi mai sănătoşi 

decât lăstarii. 

Salcâmul este originar din estul Americii de Nord, unde 

prezintă un areal destul de restrâns. În ţara noatră este cunoscut de 

prin 1750, ca arbore de parc. La sfârşitul secolului al XIX-lea a 

fost folosit pe scară largă, mai ales pe nisipurile din sud-vestul 

Olteniei. S-a naturalizat la noi, devenind o specie subspontană.  

Este o specie pretenţioasă faţă de sol şi climă, însă datorită 

marii sale vitalităţi  reuşeşte să vegeteze în cele mai variate 

condiţii de mediu. Creşte bine mai ales în habitate cu căldură 

estivală ridicată şi sezon lung de vegetaţie. Preferă solurile cu 

textură grosieră (nisipoase), afânate, aerisite şi permeabile, neutre 

sau slab acide. Salcâmul este o specie epuizantă pentru sol, 

folosind cantităţi mari de substanţe minerale (mai mari chiar decât 

frasinul şi stejarul), datorită întinsului şi bogatului său sistem 

radicelar. Totuşi, într-o oarecare măsură, poate ameliora solul prin 

substanţele azotoase fixate pe rădăcini de bacteriile simbiotice. 

Frunzele sale se descompun uşor, însă având un frunziş rar, 
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contribuie prea puţin la formarea litierei. Salcâmul are un 

pronunţat temperament de lumină, astfel încât arboretele pure se 

răresc de timpuriu, solul se înierbează şi este expus uscăciunii. 

Salcâmul este utilizat pentru fixarea terenurilor cu nisipuri 

zburătoare, pe terenuri instabile şi ravene abrupte, la câmpie şi 

dealuri. Este o specie rapid crescătoare, cu lemn cu calităţi 

deosebite (greu, tare, foarte trainic). De asemenea, salcâmul este o 

specie decorativă şi meliferă de prim rang. 

 

Acer pseudoplatanus L. - paltin de munte - este un arbore 

de mărimea I. Înrădăcinarea este pivotant-trasantă, tulpina este 

dreaptă, bine elagată în masiv. Scoarţa este cenuşie, netedă pînă la 

30-40 de ani, apoi formează un ritidom brun-cenuşiu care se 

exfoliază în plăci mari neregulate. Frunzele sunt mari, de 12-20 

cm, penta-palmat-lobate, cu lobi acuminaţi, cu margine crenat-

serată, cu sinusuri înguste; peţiolul nu conţine suc lăptos. Fructele 

sunt disamare, cu nucule convexe şi aripile formând un unghi 

ascuţit sau drept.  

Longevitatea este de 400-500 de ani. 

Apare diseminat sau în grupe mici, începând din şleaurile 

de deal până în molidişuri. Uneori joacă rol de specie pionieră, 

instalându-se cu uşurinţă pe conurile de dejecţie şi grohotişurile 

montane.  Prin lemnul său de calitate contribuie la ridicarea valorii 

făgetelor şi molidişurilor, totodată consolidând arboretele de 

molid expuse vătămărilor mecanice. Ameliorează solul datorită 

frunzişului său bogat în elemente minerale, care se descompune 

uşor.  Se cultivă ca arbore ornamental.  

 

Acer platanoides L. - arţar, paltin de câmp - este un arbore 

de mărimea a II-a, cu tulpina mai puţin dreaptă comparativ cu a 

paltinului de munte. Frunzele au 9-18 cm, sunt penta-palmat-

lobate, cu lobi acuminaţi, pe margine cu puţini dinţi, sinusurile 

sunt larg-rotunjite; peţiolul conţine suc lăptos.Fructele sunt 

disamare, cu nucule turtite şi aripi divergente, unite sub un unghi 

obtuz.
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Figura 33: Arealul paltinului de câmp 

(https://en.wikipedia.org)
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Longevitatea paltinului de câmp este mai redusă, ajungând 

la 200 ani. 

Arealul este prezentat în Figura 33. Creşte diseminat în 

şleaurile de câmpie şi deal. Este o preţioasă specie de amestec; 

este apreciat şi ca arbore ornamental.  

 

Acer campestre L. - jugastru - este un arbore de mărimea a 

II-a, cu tulpina de obicei strâmbă. Scorţa formează de timpuriu 

ritidom friabil, neregulat crăpat, cenuşiu-brun, cu pete albicioase 

caracteristice (trunchiul pare stropit cu var). Frunzele sunt mici, de 

6-9 cm, palmat-lobate, cu 3-5 lobi; peţiolul conţine un suc lăptos. 

Longevitatea jugastrului este maxim 100 ani. 

Este o specie de amestec în şleaurile de câmpie şi de deal. 

 

Acer tataricum L. - arţar tătărăsc, gladiş - este un arbore 

de dimensiuni reduse, uneori rămânând arbust. Creşte în regiunea 

de câmpie şi deal, ca specie de amestec. 

 

Acer negundo L. - arţar american - şi Acer saccharinum 

L. sunt originari din America de Nord şi se cultivă ca arbori 

ornamentali. 

 

Aesculus hippocastanum L. - castan porcesc - provine din 

Asia Mică şi munţii Peninsulei Balcanice, fiind o valoroasă specie 

decorativă, cultivată prin parcuri şi pe marginea străzilor. Prezintă 

o coroană globuloasă, frunze digitat-compuse cu un peţiol lung de 

15-20 cm, cu 5-7 foliole, iar florile sunt poligame, de circa 3 cm, 

grupate în panicule erecte, mari până la 30 cm, cu petale albe 

pătate cu roşu. Castanul porcesc înfloreşte în mai-iunie. Prezintă o 

largă amplitudine ecologică. 

 

Tilia cordata Mill. - tei de deal, tei pucios, tei cu frunza 

mică - este o specie de mărimea a II-a, cu frunzele cordiforme mai 

mici decât ale celorlalte specii de tei (având 3-6 cm lungime), cu 

flori mai mici decât la ceilalţi tei indigeni, cu fructe (achene) de 5-
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8 mm, aproape sferice, cu pereţi subţiri ce se pot sparge între 

degete.  Participă frecvent la constituirea şleaurilor de deal, uneori 

putând forma şi arborete pure, teişuri. 

 

Tilia platyphyllos Scop. - tei cu frunza mare - atinge 

înălţimi mai mari (până la 40 m), având frunzele cordiforme de 6-

12 cm şi florile mai mari şi mai parfumate, iar fructele, achene 

piriforme sau sferice au 8-10 mm, cu pereţi foarte tari, nu se sparg 

la apăsarea între degete. Această specie apare mai rar decât 

celelalte specii de tei, prin şleaurile de câmpie şi deal. 

 

Tilia tomentosa Moench. - tei alb, tei argintiu - este  un 

arbore de mărimea I, cu frunze cordiforme mari, cu flori foarte 

parfumate, iar fructele, achene ovoide de 8-10 mm, au pereţii tari. 

Creşte în regiunile mai calde ale ţării, ca specie de amestec în 

pădurile de şleau de câmpie şi se asociază uneori cu stejarul pufos 

în silvostepă.  

 

Teii sunt apreciaţi arbori ornamentali şi meliferi; de 

asemenea, lemnul de tei are multe întrebuinţări.  Toate speciile de 

tei menţionate drajonează şi lăstăresc foarte bine, uneori devenind 

specii invadatoare (în special Tilia tomentosa în unele şleauri de 

câmpie). 

 

Catalpa bignonioides Walt. - catalpa - este un arbore cu 

înălţime până la 15 m, cu frunze mari (10-20 cm) ovate, puţin 

cordate, scurt acuminate, cu margine ondulată, întreagă, cu peţiol 

de 9-16 cm. Florile mari, hermafrodite, sunt albe, în interior cu 

pete purpurii şi două dungi galbene, aşezate în panicule terminale; 

apar în iunie-iulie. Fructele sunt capsule pendente, de 20-40 cm 

lungime, înguste; rămân peste iarnă pe arbori. Catalpa este 

originară din America de Nord şi se cultivă în parcuri, de-a lungul 

străzilor, fiind apreciată pentru mărimea frunzelor, frumuseţea 

florilor şi aspectul interesant al fructelor. Rezistă bine la poluarea 

din oraşe. 
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Fraxinus excelsior L.  - frasinul  comun - este un arbore 

indigen cu de mărimea I, cu tulpină dreaptă şi bine elagată în 

masiv. Scoarţa cenuşiu-verzuie în tinereţe şi formează de timpuriu 

un ritidom negricios, adânc crăpat. Frunzele sunt imparipenat 

compuse, cu 9-15 foliole ovat-lanceolate, acuminate, cu margini 

mărunt-serate. Florile sunt mici, negru-violacee, lipsite de corolă 

şi caliciu, apar primăvara înaintea înfrunzirii. Atât florile 

bărbăteşti cât şi cele femeieşti pot apărea pe acelaşi arbore, dar 

este mult mai răspândită situaţia unor arbori dioici; un arbore care 

produce flori bărbăteşti într-un an, poate produce flori femeieşti în 

anul următor şi, similar, un arbore cu flori femeieşti poate produce 

flori bărbăteşti în anul următor. Fructele sunt samare, au aripioara 

la vârf trunchiată sau emarginată.  

Specia dispune de o plasticitate ecologică remarcabilă, sub 

aspect climatic, dar şi în ceea ce priveşte exigenţele faţă de 

lumină. Faţă de sol, însă, manifestă exigenţe crescute: preferă 

soluri fertile, profunde, afânate, cu umiditate suficientă, bogate în 

calciu.  

Arealul este conform Figurii 34. 

Apare frecvent prin pădurile de amestec, începând cu zona 

de câmpie şi până la 1400 m altitudine, diseminat, ca ulmul şi 

paltinul. În lunci formează uneori arborete pure, pe suprafeţe 

restrânse. În silvicultură este apreciat pentru lemnul său şi pentru 

productivitatea ridicată. Frasinul este cultivat şi în parcuri, ca 

arbore ornamental.  

 

Fraxinus ornus L.  - mojdrean - este un arbore cu 

dimensiuni mult mai reduse decât frasinul (atinge cel mult 12-14 

m înălţime), deseori întâlnit sub formă arbustivă. Creşte în 

regiunile calde ale ţării, în Dobrogea, Banat şi, în general, în sudul 

ţării, preferând un climat mai cald. 
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Figura 34: Arealul frasinului comun 

(https://en.wikipedia.org)
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1.3. Arbuşti 

 

Pinus mugo Turra - pin de munte, jneapăn, jep 

Specie arbustivă, alcătuieşte tufe compacte, greu de 

străbătut. Are tulpini culcate şi vârfurile ascendente. Lujerii sunt 

bruni până la cenuşii negricioşi, elastici; mugurii sunt răşinoşi.  

 
Figura 35: Pinus mugo Turra. 

a – ace; b – lujeri cu flori femele; c – lujeri cu flori mascule; d – 

con; e – seminţe cu aripi; f – plantulă. 
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Acele (Figura 35) sunt aşezate câte două într-o teacă de 3-

6 cm lungime, asemănătoare celor de pin silvestru, de un verde 

viu, rigide, îngrămădite sprevârful lujerului şi încovoiate ca o 

seceră. Conurile sunt solitare sau câte 2 – 4 în verticil, ovoid-

globuloase, sesile, colorate brun închis.  

Creşterea este foarte înceată; lemnul este dens, greu, 

durabil, bogat în răşină. 

La noi în ţară jneapănul vegetează la altitudini de 1400–

1850 m în Carpaţii Nordici şi la 1600–2300 m în Carpaţii 

Meridionali. Ocupă uneori suprafeţe întinse în etajul subalpin; 

apare frecvent în rarişti de molid, zâmbru, larice şi se asociază 

uneori cu aninul de munte şi salcia căprească. 

Jnepenişurile constituie vegetaţia lemnoasă tampon între 

limita superioară a pădurilor şi pajiştile alpine. 

Jneapănul prezintă importanţă datorită îndeosebi 

însuşirilor sale de protector şi fixator de neînlocuit al coastelor 

erodate, scheletice, al grohotişurilor, datorită eficientului control 

hidrologic pe care în exercită. Este apreciat şi din punct de vedere 

peisagistic.  

 

Juniperus communis L. - ienupăr  

Specie arbustivă, cu înălţimi ce trec rareori de 5 m, 

formează tufişuri dese, cu ramuri numeroase. Acele, câte trei în 

verticile perpendiculare pe lujer, distanţate la circa 3-10 (20) mm, 

sunt persistente, lungi de 1-1,5 cm, drepte, acuminate, puternic 

înţepătoare, canaliculate şi cu o dungă albăstruie pe faţă, carenate 

şi verzui deschis pe dos. Florile sunt unisexuat-dioice, iar 

fructificaţia anuală şi abundentă. Conurile sunt caracteristice 

genului, cărnoase, suculente (pseudobace), sferice, cu diametrul 

de 0,6-0,9 mm, negre-albăstrui la maturitate; se coc (maturaţia) la 

fel ca la pin, numai în anul al doilea sau în al treilea. Seminţele, 

câte trei, au culoare brună, cu trei muchii.  

Arealul său se întinde din regiunile reci ale Americii de 

Nord până în Europa şi Asia, iar insular până în nordul Africii. În 

ţara noastră apare în întregul lanţ carpatic, obişnuit la altitudini 
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mici şi mijlocii, de 600-1400 m. Coboară însă pe alocuri şi în 

regiuni de dealuri joase sau la câmpie.  

 

Juniperus communis ssp. nana Syme. - ienupăr pitic 

Arbust scund, până la 0,5 m înălţime, târâtor, foarte 

ramificat şi des. Înlocuieşte ienupărul în regiuni mai înalte, alpine 

şi subalpine, crescând obişnuit deasupra pădurilor, de la 1500 

până la peste 2000 m. Reprezintă un mijloc sigur şi natural pentru 

fixarea grohotişurilor sau coastelor surpătoare. 

 

Alnus alnobetula  (Ehrh.) C. Koch (Alnus viridis 

(Chaix.)) - anin de munte, liliac de munte - se întâlneşte spontan la 

altitudini mari, în rarişti de molid,  în etajele alpin şi subalpin, 

localizându-se deseori pe văile alpine, cu umiditate atmosferică 

ridicată şi stagnări de zăpadă primăvara, asociindu-se uneor cu 

Pinus mugo. Aninul de munte îndeplineşte, ca şi jneapănul, funcţii 

de protecţie, antierozionale şi de fixare a coastelor abrupte, a 

grohotişurilor din etajul alpin. 

 

Corylus avellana L. - alunul - este un arbust care însoţeşte 

frecvent stejarul şi gorunul, în păduri de câmpie şi deal, unde 

participă la constituirea subarboretului, sau se instalează prin 

tăieturi, luminişuri sau spre liziera pădurii (Figura 36). 

 

Salix cinerea L. - zălog - este un arbust cu lujerii cenuşii-

bruni, întâlnit în ţara noastră în luncile râurilor, prin zăvoaie, 

începând de la câmpie până în regiunile montane. 

 

Salix purpurea L. - răchită roşie - arbust cu lujeri subţiri, 

roşii-purpurii sau galbeni, este o specie comună în lunci de la 

câmpie până la munte. Se cultivă frecvent în răchitării, producând 

nuiele de cea mai bună calitate. Este apreciat şi ca arbust 

decorativ. 
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Figura 36: Corylus avellana L. 

a – lujer, muguri şi amenţi masculi; b – mugure şi cicatrice;  

c – inflorescenţe mascule şi femele; d – floare masculă; e – 2 flori 

femelă; f – frunză; g – fructe în involucru; h – fruct. 
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Salix triandra L. - salcie cu frunze de piersic - este 

întâlnită frecvent pe malul apelor. 

 

Salix reticulata L. şi Salix retusa L. sunt sălcii pitice, 

chionofile, care cresc la altitudini mari în Carpaţi. 

 

Rubus idaeus L. - zmeur - şi Rubus caesius L. - mur de 

câmp - cresc prin tăieturi de pădure, rarişti, luminişuri, la liziere, 

mai ales pe soluri fertile, reavăne. Sunt căutate pentru fructele lor, 

care constituie valoroase produse accesorii ale pădurii, dar 

cauzează dificultăţi regenerării speciilor arborescente, afectând 

puieţii prin copleşire şi consum de apă.  

 

Rubus hirtus Waldst. et Kit. - mur de pădure - este o 

specie rezistentă la umbră, crescând prin păduri închise de fag sau 

răşinoase; când tufele sale târâtoare formează covor des, 

îngreunează regenerarea arborilor. 

 

Crataegus monogyna Jacq. - păducel, gherghinar, 

mărăcine - este de obicei arbust, rareori arbore până la 8 m 

înălţime (Figura 37).  

Având o mare amplitudine ecologică, îl găsim din stepă 

până la circa 1400 m altitudine, prin păduri luminoase, mai ales în 

stejărete sau şleauri, unde participă la constituirea subarboretului, 

ca şi prin păşuni sau poieni, pe stâncării, sub formă de tufărişuri. 

În pădurile luminoase de stejari îndeplineşte importante funcţii 

silviculturale: contribuie la o bună structurare a solului prin 

rădăcinile sale ramificate şi profunde, cât şi la ameliorarea 

acestuia prin frunzişul uşor alterabil; împiedică înierbarea solului. 

În regiunile secetoase joacă rol de specie pionieră, reţinând 

umiditatea  şi formând adăpost prielnic instalării altor specii mai 

valoroase, ca stejarul pufos, stejarul brumăriu, ulmul. 
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Figura 37 : Crataegus 

monogyna Jack. 

a – lujer;  

b – mugure şi 

cicatrice;  

c – brahiblast terminat 

în spin;  

d – frunze şi flori;  

e – fructe;  

f – sămânţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus spinosa L. - porumbar - apare frecvent în toate 

regiunile ţării, la câmpie, începând din silvostepă, la dealuri şi 

chiar în etajul montan inferior, prin păduri rărite, tufărişuri, 

zăvoaie etc. formează desişuri spinoase, greu penetrabile. Fiind 

specie rustică, se pretează la cultura pe terenuri degradate. 

 

Amorpha fruticosa L. - amorfă, salcâm mic - este un 

arbust originar din sud-estul Americii de Nord, la noi fiind cultivat 

în parcuri, folosit pe terenuri degradate, în perdele de protecţie şi 

ca specie de subarboret, cu timpul devenind o specie subspontană.   

 

Evonymus europaeus L. - salbă moale, voniceriu - şi 

Evonymus verrucosus Scop. - salbă râioasă - sunt componente 
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frecvente ale subarboretului din pădurile de câmpie şi dealuri 

(Figura 38).  

 

Hippophae rhamnoides L. - cătină albă, cătină de râu - 

prezintă o mare amplitudine climatică, fiind întâlnită de la câmpie 

până în etajul montan inferior, în Moldova, Muntenia şi Oltenia. 

Este rezistentă la secetă şi manifestă cerinţe modeste faţă de sol. 

Se dezvoltă bine însă pe prundişuri şi pe soluri nisipoase, cu 

suficientă umiditate. Cătina albă se poate instala cu uşurinţă în 

orice situaţii, datorită capacităţii sale extraordinare de drajonare şi 

de lăstărire. Consolidează terenul, ameliorează solul datorită 

nodozităţilor de pe rădăcini, poate fi cultivată pe terenuri 

degradate, pe care alte specii nu pot vegeta. Este apreciată ca 

arbust decorativ pentru frunzele argintii şi fructele portocalii; 

fructele sale conţin vitaminele A şi C în cantităţi mari. 

 

Cornus sanguinea L. - sânger - este unul dintre cei mai 

răspândiţi arbuşti din pădurile noastre de la câmpie şi deal; la 

munte urcă până la circa 900 – 1000 m altitudine. 

Se remarcă printr-o mare amplitudine ecologică. Fiind 

aproape nelipsit în subarboretul pădurilor, contribuie la protejarea 

şi structurarea solului, ferindu-l de înierbare. Are, de asemenea, 

valoare decorativă, mai ales datorită coloritului roşu-purpuriu al 

frunzişului toamna (Figura 39). 

 

Cornus mas L. - corn - este mai iubitor de căldură decât 

sângerul, mai rezistent la uscăciune, fiind întâlnit la câmpie şi 

deal, dar la munte nu urcă atât de mult în altitudine ca sângerul 

(maxim 700 – 800 m).  Are temperament mai de lumină decât 

sângerul, ceea ce face să fie întâlnit mai rar ca specie de 

subarboret. Cornul reprezintă un valoros arbust decorativ. 
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Figura 38 : Evonymus verrucosus Scop. 

a – lujer; b – ramură cu frunze şi flori; c – fructe; d – seminţe. 
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Figura 39: Cornus sanguinea L. 

a – lujer; b – detaliu de lujer cu mugur; c – frunze şi inflorescenţă; 

d – floare; e – fructe; f – secţiune în fruct;  
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Vaccinium myrtillus L. - afin - este răspândit de la dealuri 

până în etajul alpin. Afinul este o plantă indicatoare de soluri cu 

fertilitate redusă, cu substanţe nutritive blocate în resturile 

organice nedescompuse, cu reacţie acidă. Creşte în pădurile rărite 

de molid, fag sau chiar gorun şi la liziere. Drajonând viguros, 

poate invada în parchetele de molid tăiate ras, îngreunând 

regenerarea arboretelor. Resturile sale sunt abundente şi greu 

alterabile, contribuind la podzolirea şi acidificarea solului. Are 

valoare alimentar-farmaceutică. 

 

Vaccinium vitis-idea L. - merişor - creşte la munte, pe 

solurile cele mai acide şi mai sărace în substanţe minerale. Ca şi 

afinul contribuie la formarea humusului brut şi împiedică 

regenerarea pădurii, dar într-o măsură mai mică. 

 

Ligustrum vulgare L. - lemn câinesc - este întâlnit 

frecvent în subarboretul pădurilor de deal şi de câmpie. Prezintă o 

amplitudine ecologică mare. Dezvoltând o tufă bogată, acoperă 

bine solul, ferindu-l de înierbare. De asemenea, îl ameliorează 

prin litiera sa uşor alterabilă şi îl structurează cu rădăcinile sale 

bogate. Este utilizat deseori la garduri vii (Figura 40). 

 

Sambucus nigra L. - soc comun, soc negru - constituie o 

preţioasă specie de subarboret în pădurile de la câmpie şi până în 

etajul montan inferior. Este exigent faţă de climă, dar mai ales faţă 

de sol (este o specie nitrofilă, preferă solurile fertile, bogate în 

humus, afânate, reavăne până la umede). Litiera sa se descompune 

foarte rapid, contribuind la fertilizarea solului (Figura 41). 

 

Sambucus racemosa L. - soc roşu, soc de munte - 

înlocuieşte socul comun la altitudini mari, întâlnindu-se în 

tăieturile de molid, fag, la liziere, prin luminişuri. Fiind puţin 

rezistent la umbră, nu apare de regulă sub masivul pădurilor 

încheiate. 
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Figura 40:  Ligustrum vulgare L. 

a – lujer cu muguri; b – lujer cu frunze şi inflorescenţe; c – floare 

mărită; d – lujer cu fructe; e – fruct mărit; f – seminţe mărite. 

 

 

 

 

Viburnum lantana L. - dârmoz - şi Viburnum opulus L. - 

călin - apar din pădurile de silvostepă până în făgete, fiind 

totodată şi cultivate ca arbuşti ornamentali. Dârmozul vegetează 

frecvent pe soluri uscat-reavăne, pe când călinul se caracterizează 

prin cerinţe ridicate faţă de umiditatea solului. 
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Figura 41 :  Sambucus nigra L. 

a – lujer; b – lujer cu frunze şi inflorescenţă; 

 c – floare; d – fruct. 
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II. DENDROFLORA JUDEŢULUI SIBIU 

 

2.1. Dendroflora spontană a judeţului Sibiu 

 

În judeţul Sibiu cresc spontan circa 100 specii lemnoase 

(arbori şi arbuşti), dintre care peste 90% sunt foioase. Consecinţă 

a diversităţii formelor de relief (masive montane, podişuri, dealuri, 

depresiuni) flora judeţului cuprinde o diversitate specifică ridicată, 

reprezentativă pentru structura floristică a României.  

 În cele ce urmează prezentăm o listă cu principalele specii 

identificate în judeţ (preluate din Drăgulescu, 2010). 

  

Pinaceae 

Abies alba Mill.– brad, brad alb 

Larix decidua Mill. subsp. carpatica (Domin) Siman – 

larice, zadă 

Picea abies (L.) Karst.– molid, molift, brad roşu 

Pinus cembra L. – zâmbru 

Pinus mugo Turra – pin de munte, jneapăn, jep 

Pinus sylvestris L.– pin silvestru, pin comun 

 

Cupressaceae 
Juniperus communis L. – ienupăr  

Juniperus communis ssp. nana Syme. – ienupăr pitic 

 

Taxaceae 

Taxus baccata L.  – tisă 

 

Ulmaceae 

 Ulmus glabra Huds. – ulm de munte 

 Ulmus laevis Pall. – velniş 

 Ulmus minor Mill.  – ulm de câmp  

 Ulmus procera Salisb. 
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Fagaceae 

Fagus orientalis Lipsky – fag oriental 

Fagus sylvatica L.– fag 

Quercus cerris L. – cer 

Quercus dalechampii Ten. – gorun 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. – gorun 

Quercus polycarpa Schur. – gorun ardelean 

Quercus pubescens Willd. – stejar pufos, tufă răioasă  

Quercus robur L. – stejar, tufan  

 

Betulaceae 

Alnus alnobetula  (Ehrh.) C. Koch  – anin de munte, liliac 

de munte 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – anin negru 

Alnus incana (L.) Moench. – anin alb 

Betula alba L. subsp. glutinosa (Berher) Holub 

Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) – mesteacăn 

 

Corylaceae 

 Carpinus betulus L. – carpen 

Corylus avellana L. – alun 

 

Grossulariaceae 

 Ribes alpinum L. – coacăz sălbatic, agriş, merişor de 

munte 

 Ribes nigrum L. – coacăz negru 

 Ribes petraeum Wulfen. – păltior, păltinaş, pomuşoară 

Ribes uva-crispa L. – agriş 

 

Rosaceae 
 Amygdalus nana L. – migdal pitic 

 Cerasus avium (L.) Moench. (Prunus avium L.) – cireş 

pădureţ  

 Cerasus fruticosa (Pallas) Woronow – vişinel, cireş de 

Bărăgan 
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 Crataegus calycina Peterm. 

 Crataegus laevigata (Poiret) DC. – păducel, gherghinar 

 Crataegus monogyna Jacq. – păducel, gherghinar, 

mărăcine  

 Malus sylvestris (L.) Mill. – măr pădureţ   

Padus avium Mill. (Prunus padus L.) – mălin  

Prunus spinosa L. – porumbar  

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – păr pădureţ  

Rosa canina L. – măceş 

Rosa pendulina L. – măceş de munte 

Rubus caesius L. – mur de câmp  

Rubus hirtus Waldst. et Kit. – mur de pădure 

Rubus idaeus L. – zmeur 

Sorbus aucuparia L. – scoruş de munte, sorb păsăresc 

Spiraea chamaedryfolia L. – cununiţă 

 

Eleagnaceae 

 Hippophae rhamnoides L. – cătină albă, cătină de râu 

 

Cornaceae 

Cornus mas L. – corn  

Cornus sanguinea L. – sânger  

 

Celastraceae 

 Evonymus europaeus L. – salbă moale, voniceriu 

 Evonymus latifolia (L.) Miller – salbă moale 

Evonymus verrucosus Scop. – salbă râioasă  

 

Rhamnaceae 

 Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) – cruşin 

 Rhamnus cathartica L. – verigar 

 

Vitaceae 

 Vitis silvestris Gmel. – viţă de vie 
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Aceraceae  

Acer campestre L. – jugastru  

 Acer platanoides L. – arţar, paltin de câmp 

Acer pseudoplatanus L. – paltin de munte  

Acer tataricum L. – arţar tătărăsc, gladiş  

 

Anacardiaceae 

 Cotinus coggygria Scop. – scumpie 

 

Tiliaceae 

 Tilia cordata Mill. – tei de deal, tei pucios, tei cu frunza 

mică  

Tilia platyphyllos Scop. – tei cu frunza mare  

Tilia tomentosa Moench. – tei alb, tei argintiu 

 

Salicaceae 

Populus alba L. – plop alb 

Populus nigra  L – plop negru, plută 

Populus tremula L – plop tremurător 

Salix alba L. – salcie albă 

Salix fragilis L. – salcie fragedă, salcie plesnitoare 

Salix capraea L. – salcie căprească, iovă 

Salix cinerea L. – zălog   

Salix purpurea L. – răchită roşie 

Salix triandra L. – salcie cu frunze de piersic  

Salix reticulata L. – salcie pitică 

Salix retusa L. – salcie pitică 

 

Ericaceae 

 Vaccinium myrtillus L. – afin  

Vaccinium vitis-idea L. – merişor  

 

Oleaceae 

 Fraxinus excelsior L.  – frasin comun 

Fraxinus ornus L.  – mojdrean  
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 Ligustrum vulgare L. – lemn câinesc  

 

Caprifoliaceae  

 Lonicera coerulea L. – fructe de miere 

 Sambucus nigra L. – soc comun, soc negru  

Sambucus racemosa L. – soc roşu, soc de munte  

Viburnum lantana L. – dârmoz  

Viburnum opulus L. – călin 

 

 Dintre speciile lemnoase răspândite pe cuprinsul judeţului 

Sibiu, cele mai periclitate sunt: Cornus mas, Cotinus coggygria, 

Evonymus latifolia, Pinus cembra, Ribes petraeum (Drăgulescu, 

2010).   

 

2.2. Dendroflora subspontană a judeţului Sibiu 

 

Tot mai numeroase sunt speciile de plante, inclusiv 

lemnoase, care "evadează" din cultură (mai ales din grădini şi 

parcuri), ajungând subspontane. Prezentăm în continuare o listă cu 

specii de arbori şi arbuşti exotici, cultivate pe teritoriul judeţului 

Sibiu, care au devenit subspontane în unele zone.  

Speciile şi corologia acestora sunt preluate din Drăgulescu, 

2010 şi Drăgulescu, ms.. 

 

Cupressaceae 

Thuja orientalis L. (nativă în China): Sibiu pe bastioanele 

(ex. Bastionul Soldisch, Bastionul Haller) şi zidurile (Liceul 

Goga) cetăţii. 

 

Moraceae 

Morus alba L. (nativă în nordul Chinei): Apoldu de Jos, 

Axente Sever, Chesler, Copşa Mare, Defileul Oltului aval de 

Boiţa,  Dobârca, Dumbrăveni, Mediaş, Micăsasa  Richiş, Sibiu pe 

malul Cibinului şi gară, între şine,  Tălmaciu între şinele căii 

ferate, Târnava, V. Meghieşului, Văleni, Vecerd. 
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Juglandaceae 

Juglans regia L. (nativă într-un vast areal ce cuprinde 

zona Balcanilor continuând spre est până în sud-vestul Chinei): 

Aciliu, Agnita, Apoldu de Sus, Aţel, Biertan, Boiţa, Brădeni, 

Bungard, Colun, Copşa Mare, Dl. Ocnei, Glâmboaca, Guşteriţa, 

Hamba, Laslea, Mălâncrav, Mediaş, Mihăileni, Moşna, Motiş, 

Nou, Pădureni, Pelişor, Prod, Richiş, Roandola, Sălişte, Şeica 

Mare, Şoala, Şoroştin, Ştenea, Şura Mare, Ţapu, Valchid, Vale, 

Valea Viilor, V. Căprăreţ, V. Lotrioara, V. Meghieşului, V. 

Petişului, V. Vadu, Vecerd, Zlagna.  

 

Grossulariaceae 

Ribes rubrum L. (nativă în vestul şi nordul Europei): 

Şeica Mare pe Dl. Cetăţii. 

 

Rosaceae 

Cydonia oblonga L. (nativă pe pantele stâncoase şi 

limitele pădurilor din sud-vestul Asiei): Daia, Guşteriţa, Mediaş, 

Şura Mare, V. Târnava Mare.  

Prunus cerasifera Ehrh. (origine ponto-balcanică): 

Agârbiciu, Agnita, Alămor, Axente Sever, Avrig, Bradu, Brateiu, 

Broşteni, Copşa Mică, Cristian, Curciu, Loamneş, Mediaş, 

Miercurea Sibiului, Nou, Ocna Sibiului, Păuca,  Poplaca, Răşinari, 

Sărata, Saroş pe Târnave, Sibiu, Şeica Mare, Şura Mică, 

Tălmaciu, Târnava, Târnăvioara, Topârcea, Turnişor, V. Petişului, 

V. Vadu, Vecerd, Veştem.  

Prunus domestica L. (nativă în Asia de Vest): Guşteriţa, 

Sibiu, Tălmaciu. În Drăgulescu, 2010 este citat F. Schur, care 

menţiona că în vii adesea creşte sălbăticit dar rar ajunge să aibă 

fructe coapte.  

Rosa foetida Herrm. (R. lutea Mill.) (nativă la poalele 

munţilor din sud-vestul Asiei): Sibiu 
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Caesalpinaceae 

Gleditsia triacanthos L. (nativă în America de Nord): 

Apoldul de Sus, Miercurea Sibiului, Sibiu, Tălmaciu, Tălmăcel.  

 

Fabaceae 

Amorpha fruticosa L. (nativă în sud estul Americii de 

Nord): Aciliu, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus, Blăjel, Boarta, 

Brateiu, Buia, Copşa Mică, Dumbrăveni, Mediaş, Micăsasa, 

Miercurea Sibiului, Mohu, Ocna Sibiului, Ruşi, Săcel, Sălişte, 

Sibiel, Sibiu, Şeica Mare, Şelimbăr, Şura Mică, Tălmaciu, 

Târnava, Veştem.  

Cytissus scoparius (L.) Link (nativă în vestul şi centrul 

Europei): Guşteriţa. 

Robinia pseudacacia L. (nativă în America de Nord): 

Alămor, Apoldu de Sus, Avrig, Bogatu Român, Bungard, 

Cisnădie, Dl. Zakel, Dobârca, Dumbrăveni, Jina, Laslea, 

Mălâncrav, Mârşa,  Mediaş, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, 

Păuca, Presaca, Racoviţa, Sadu, Sebeşu de Jos, Sibiu, Tălmăcel, 

Tălmaciu, V. Bâlea, V. Florii, V. Lotrioara, V. Vadu. 

Spartium junceum L. (nativă în subregiunea 

mediteraneeană): Sibiu, Tălmaciu.  

 

Eleagnaceae 

Eleagnus angustifolia L.  (nativă în Asia temperată): 

Agârbiciu, Cristian, Miercurea Sibiului “in silvaticis”, Târnava, 

Ţapu. 

 

Anacardiaceae 

Rhus typhina L. (nativă în America de Nord): Bazna, 

Mediaş, Sibiu. 

 

Hippocastanaceae 

Aesculus hippocastanum L. (nativă în sud-estul Europei): 

Bazna, Cisnădie, prin păduri, Dumbrăveni, Mediaş, Sibiu (pe 

ziduri vechi ale cetăţii, ex. Bastionul Soldisch). 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     115                    

Aceraceae 

Acer negundo L. (nativă în America de Nord): Agârbiciu, 

Agnita, Alma, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus, Avrig, Axente 

Sever, Bazna, Biertan, Boarta, Bradu, Brateiu, Buia, Colun, Copşa 

Mică, Daia, Dârlos, Dumbrăveni, Dupuş, Ernea, Floreşti, 

Glâmboaca, Guşteriţa, Haşag, Hoghilag, Ighişu Vechi, Laslea, 

Mediaş, Metiş, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Nemşa, 

Ocna Sibiului, Petiş, Porumbacu de Jos, Racoviţa), Răvăşel, Ruşi, 

Saroş pe Târnave, Sibiu în Parcul Arinilor,  Slimnic, Şeica Mare, 

Şeica Mică, Şelimbăr, Tălmaciu, Târnava, Ţapu, Valea Lungă, 

Vecerd, Veştem.  

 

Vitaceae 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) K. Fritsch (nativă în 

America de Nord):  Avrig, Bazna, Cristian, Floreşti, Guşteriţa, 

Mediaş, Mohu, Nou Săsesc, Ocna Sibiului, Păd. Catrina- Sibiu, 

Sibiu, Şelimbăr. 

Vitis labrusca L. (nativă în America de Nord): Tălmaciu, 

Micăsasa, Târnava, Târnăvioara. 

Vitis rupestris Scheele (nativă în America de Nord): 

Bogatu Român, Păuca. 

 

Solanaceae 

Lycium barbarum L. (nativă în Asia şi sud-estul Europei): 

Apoldu de Sus, Bogatu Roman, Bradu, Mediaş, Micăsasa, Ocna 

Sibiului, Păuca, Sibiu, Slimnic, Şura Mare, Tălmaciu. 

 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     116                    

III. ENTOMOFAUNA ASOCIATĂ SPECIILOR 

ARBORESCENTE 

 

 Ecosistemele forestiere adăpostesc un număr ridicat de 

specii de insecte. Printre insectele fitofage legate de vegetația 

lemnoasă se disting câteva grupe de importanță economică mare: 

 Insecte defoliatoare 

 Insecte de tulpină 

 Insecte care consumă fructele şi seminţele arborilor 

 Insecte care consumă rădăcini, tulpini şi frunze ale  

puieţilor 

Aceste categorii de insecte sunt tratate în lucrările de 

entomologie forestieră sau de protecţie a pădurilor sub genericul 

„dăunători”, desigur din perspectiva economică ce prevalează în 

silvicultură. Având în vedere caracterul lucrării de faţă, vom evita 

folosirea acestui termen, considerând speciile respective ca fiind 

componente naturale ale ecosistemului forestier. 

Alături de grupele menţionate adăugăm şi aceea a 

insectelor producătoare de gale, efectele acestora putând fi 

frecvent întâlnite la speciile arborescente sau arbustive ale pădurii, 

întâlnirea cu ele  stârnind curiozitatea şi nevoia de explicaţie, mai 

ales din partea celor care studiază ştiinţele naturii. 

Populaţiile de insecte sunt permanent prezente în pădure şi 

sunt caracterizate de un anumit număr de indivizi care variază de 

la un an la altul.  Sunt supuse acțiunii directe a factorilor climatici 

precum și a numeroșilor prădători și paraziți ce trăiesc pe seama 

lor. Dacă numărul nu depăşeşte o anumită valoare, este considerat 

normal, ceea ce înseamnă că insecta nu produce pagube, aflându-

se într-un an de latenţă. Numărul indivizilor poate creşte foarte 

mult peste numărul latent, ceea ce se cheamă înmulţire în masă 

sau gradaţie. 

Factorii importanţi care influenţează dinamica populaţiilor 

de insecte pot fi de natură internă şi externă. 

Factorii interni ţin de particularităţile fiecărei specii: 

fecunditatea sau prolificitatea, numărul de generaţii pe an şi 



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     117                    

procentul de femele dintr-o populaţie. Gradaţia se realizează în 

momentul când fecunditatea este ridicată şi când numărul de 

femele este predominant. 

Factorii externi care influenţează gradaţia sunt de natură 

abiotică (factori climatici) şi de natura biotică (paraziţi, prădători, 

microorganisme entomopatogene, activitatea omului). 

Printre cauzele importante care influenţează înmulţirile în 

masă ale insectelor, sunt caracteristicile arboretelor: compoziţia, 

structura, vârsta şi, mai ales, starea de vegetaţie. Astfel, arboretele 

de foioase sunt mai rezistente la atacul insectelor defoliatoare 

decât cele de răşinoase, arboretele amestecate au o rezistenţă mai 

mare decât cele pure, la fel arboretele naturale decât cele create pe 

cale artificială. 

Gradaţia prezintă două etape: progradaţia (etapa în care 

numărul indivizilor începe să crească, de la numărul caracteristic 

perioadei de latenţă până la un număr maxim) şi retrogradaţia 

(etapa în care numărul indivizilor scade brusc).  

În general, gradaţia nu se realizează într-un timp scurt. 

Creşterea mărimii populaţiilor se produce treptat, iar gradaţia se 

poate desfăşura pe o perioadă de câţiva ani (7-10). Această 

perioadă este determinată de condiţiile de mediu, dar şi de 

activitatea omului, care intervine cu metode de combatere şi 

prevenire, pentru a reduce pagubele. 

 

3.1 Insecte defoliatoare 

 

3.1.1 Insecte defoliatoare ale speciilor de foioase 

 

Lymantria dispar L. – omida păroasă a stejarului 

Aparţine ordinului Lepidoptera. 

Este o specie de fluture care prezintă un dimorfism sexual 

pronunţat. Femela este mai mare decât masculul (anvergura 

aripilor la femelă: 50-90 mm, anvergura aripilor la mascul: 35-40 

mm), cu aripile anterioare de culoare alb-gălbuie şi cu benzi în 

zig-zag întunecate, cu antene filiforme. Masculul are aripile 
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anterioare de culoare cenuşie închisă, cu dungi transversale 

întrerupte în zig-zag, iar antenele sunt dublu pectinate. 

Omida dezvoltată (după 4-5 năpârliri) are culoare brun-

cenuşie cu două benzi negre şi perechi de negi dorsali de culoare 

albastră şi roşie, prevăzuţi cu smocuri de peri lungi şi tari (Figura 

42). 

Zborul şi împerecherea fluturilor se desfăşoară în lunile 

iulie-august. Activitatea lor este diurnă. Femela depune un număr 

de 600-900 ouă în grămezi la baza tulpinii arborilor, pe care le 

acoperă cu perişori gălbui.  

Iernează în stadiul de ou. Primăvara anului următor, prin a 

doua jumătate a lunii aprilie, eclozează larvele. Urcând în 

coronament, rod frunzele arborilor. Împuparea are loc în luna 

iunie, în crăpăturile scoarţei, la inserţia ramurilor,  uneori în sol 

(în cazul anilor când populaţia este redusă numeric) sau chiar între 

frunze legate cu fire de mătase (în perioadele cu creşteri 

numerice).  

Insecta este polifagă, consumând frunze de stejar, carpen 

arţar, ulm etc. 

În ţara noastră, Lymantria dispar a dezvoltat gradaţii 

însemnate mai ales în pădurile din Muntenia şi Oltenia, în arborete 

de cer, gârniţă, stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos. 

Într-o măsură mai mică au fost afectate pădurile din zona 

dealurilor subcarpatice ale Munteniei şi Olteniei, din Dobrogea, 

Banat etc. Până în anii 1980 această specie dezvolta gradaţii 

periodice dese, la 3-5 ani, acest fapt datorându-se dezechilibrelor 

ecologice din arboretele respective, urmare a folosirii 

tratamentelor chimice, mai ales a insecticidelor organoclorurate. 

După interzicerea unor astfel de produse, s-au diminuat mult 

suprafeţele atacate de  Lymantria dispar (Simionescu, Mihalache, 

2000).  

Direcţia silvică Dolj a raportat intrarea în gradaţie a acestei 

specii în anul 2009, după o stare de latenţă de 6 ani. Infestările au 

fost semnalate la început în partea de nord a judeţului, la Ocolul 

Silvic Filiaşi, unde s-au înregistrat primele suprafeţe infestate, 
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ulterior extinzându-se în aproape toate ocoalele silvice din raza 

Direcţiei Silvice Dolj (http://craiova.rosilva.ro/articole/). 

 

Dasychira pudibunda L. (syn. Calliteara pudibunda L.) – 

omida cu coadă roşie 

Aparţine ordinului Lepidoptera. 

Adulţii au aripile anterioare albe-cenuşii, cu desene 

transversale cafenii, iar cele posterioare albicioase. Există variaţii 

de colorit. Anvergura aripilor la femelă este 50-60 mm, iar 

anvergura aripilor la mascul 38-45 mm.  

Omida tânără este verde-gălbuie; parcurge opt vârste 

larvare, modificându-şi, de fiecare dată, dimensiunea şi culoarea. 

În ultima vârstă larvară măsoară 40-45 mm, având patru smocuri 

de peri deşi , galben-ocru pe segmentele 4-7. Între smocurile de 

peri dorsali sunt trei benzi de culoare neagră-catifelată. Pe 

segmentul 11 are un smoc roşcat, de 9-10 mm lungime, curbat în 

sus, cu aspect de coadă (de aici trăgându-i-se numele popular!). În 

funcţie de abundenţa hranei, culoarea omizilor mature poate fi de 

la galbenă la galben-verzuie, chiar cafenie (Figura 43). 

Zborul şi împerecherea fluturilor au loc în mai-iunie. Au 

activitate nocturnă. Femela depune până la 1000 ouă în grămezi 

de câte 50-100 ouă, pe tulpinile arborilor până la 5 m înălţime; în 

cazul unui număr ridicat de indivizi în populaţie, ouăle pot fi 

depuse şi în coroană sau chiar pe plantele erbacee. 

După aproximativ trei săptămâni apar omizile care stau 

împreună în primele două-trei zile, consumând corionul ouălor, 

apoi urcă în coronament, rozând frunzele. 

Prin luna octombrie omizile se lasă să cadă la sol printr-un 

fir de mătase şi se retrag pentru împupare în litieră sau în 

crăpăturile scoarţei. Iernează în stadiul de pupă. 

Primăvara, prin luna mai apar adulţii. 

Larvele preferă frunzele de fag, însă se pot dezvolta şi pe 

carpen, ulm, tei, plop tremurător, scoruş de munte, mesteacăn etc. 

http://craiova.rosilva.ro/articole/
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Figura 42: Lymantria dispar -  larva 

(http://cuic.entomology.cornell.edu/) 

 

 Figura 43: Dasychira pudibunda -  larva 

(www.rightplants4me.co.uk) 

 

http://cuic.entomology.cornell.edu/
http://www.rightplants4me.co.uk/
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Dasychira pudibunda are gradaţii puternice mai ales în 

zona colinară. Poate produce defolieri puternice, uneori repetate la 

2-3 ani. Zonele preferate sunt cele călduroase, însorite, ferite de 

vânt. Cele mai frecvente atacuri se întâlnesc la arboretele de fag 

cu vârsta cuprinsă între 40-80 de ani, situate pe expoziţii sudice. 

 

Tortrix viridana L. – molia verde a stejarului 

Aparţine ordinului Lepidoptera. 

Fluturele are capul, toracele şi aripile anterioare de culoare 

verde, iar abdomenul şi aripile posterioare cenuşii-argintii. 

Anvergura aripilor este de 18-25 mm (Figura 44). 

Omida are culoare verde, cu capul şi mici negi pe corp de 

culoare neagră. Se mişcă repede. 

Zborul şi împerecherea fluturilor se desfăşoară la sfârşitul 

lunii mai, începutul lunii iunie. Femela depune câte două ouă, pe 

ramurile tinere, în special în partea superioară a coroanei.  

Iernează în stadiul de ou. 

Primăvara, prin luna aprilie, apar omizile care pătrund în 

muguri, consumând conţinutul acestora. Mai târziu se hrănesc cu 

frunze pe care le răsucesc şi se adăpostesc în ele. Pe la începutul 

lunii iunie, omizile se împupează în frunzele răsucite, mai rar în 

crăpăturile scoarţei. După 2-3 săptămâni apar adulţii. 

Insecta produce defolieri numai în arborete de cvercinee, 

mai ales stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gârniţă şi 

gorun. 

Tortrix viridana este larg răspândită în arealul 

cvercineelor. În ţara noastră arboretele de cvercinee preferate de 

această specie sunt situate în dealurile subcarpatice ale Munteniei 

şi Olteniei, în Câmpia Română şi în dealurile şi Podişul Moldovei. 

În primii ani pentru care există date statistice (începând cu 1954), 

suprafaţa atacată de Tortrix viridana a fost mică; maximul 

suprafeţelor afectate s-a  realizat în 1988-1989. În general au 

predominat infestările slabe şi foarte slabe (Simionescu, 

Mihalache, 2000). 
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Familia Geometridae – cotari 

Cuprinde un număr mare de specii de lepidoptere care se  

hrănesc în stadiu larvar cu frunze de foioase. Amintim câteva 

dintre acestea: Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl., 

Erannis aurantiaria Hb. etc. 

 Operophtera brumata L. – cotarul verde, cotarul de gheaţă 

Adulţii au dimorfism sexual foarte pronunţat. Femela are 

aripile rudimentare, corpul de culoare brun-cenuşie şi o lungime 

de 8-10 mm. Masculul are aripile anterioare de culoare cenuşiu-

gălbuie şi puncte fine cu dungi transversale ondulate (Figura 45). 

 Omida este verde, inclusiv capul, dorsal prezintă o linie 

mediană, longitudinală, mai închisă la culoare, iar pe părţile 

laterale ale corpului câte trei dungi albe. Are un mers specific, 

„cotit”, de unde denumirea de cotar. 

 Erannis defoliaria Cl.  –  cotarul brun 

 Masculul are anvergura aripilor de 38-45 mm, cu aripile 

anterioare galben-deschis până la brun-roşcat, cu două linii 

transversale brun-roşcate sau negre. Aripile posterioare sunt 

albicios-gălbui. Femela este apteră, de 11-13 mm, de culoare 

brun-cenuşie, cu pete negre. 

Omida are colorit variabil, de la galben-roşcat la brun-

negricios, cu capul brun închis. Lungimea omizii este de 30-35 

mm (Figura 46). 

 Agriopis aurantiaria  Hb. –  cotarul portocaliu 

 Masculul are culoarea galben portocaliu, cu puncte mici 

cenuşii şi cu aripile posterioare mai deschise; anvergura aripilor 

este 30-42 mm. Femela are rudimente de aripi de 3 mm, este brun-

cenuşie, dorsal cu dungi longitudinale închise şi cu pete albicioase 

pe fiecare segment. 

Zborul şi împerecherea acestor specii de fluturi se petrec 

toamna târziu (de la sfârşitul lunii octombrie până în decembrie), 

o dată cu răcirea climei. După împerechere, femelele depun câte 

1-3 ouă pe ramuri, lângă muguri. Eclozarea larvelor are loc în a 

doua jumătate a lunii aprilie. Omizile se răspândesc în coronament 

şi se hrănesc cu frunze. În ultima vârstă larvară, coboară pe un fir  
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Figura 44: Tortrix viridana -  masculul 

(http://idtools.org/id/leps/tortai) 

 

  
Figura 45: Operophtera brumata -  masculul şi femela  

(Photo G.Chauvin, http://aramel.free.fr) 

 

http://idtools.org/id/leps/tortai
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Figura 46: Erannis defoliaria -  larva 

(http://evergestis.livejournal.com) 

 

Figura 47: Malacosoma neustria -  ponta  

(Photo Haruta Ovidiu, http://www.forestryimages.org) 
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de mătase la pământ şi se împupează în sol. Stadiul de pupă 

durează până toamna târziu. 

Intensitatea infestărilor cu cotari a fost în general slabă şi 

foarte slabă. De când avem date statistice privind aceste insecte, în 

ţara noastră  au fost afectate cele mai întinse suprafeţe în anii 1983 

(303,6 mii ha), 1991 (306,6 mii ha), 1994 (383,7 mii ha).    

Suprafeţele cele mai întinse sunt arborete de cvercinee pure sau în 

amestec, precum şi de făgete, cărpinete şi teişuri situate în 

dealurile subcarpatice ale Munteniei şi Olteniei. Infestările cu 

Geometridae adesea sunt asociate cu Tortrix viridana, mai rar cu 

Lymantria dispar.  

 

Malacosoma neustria L. – inelarul 

 Este un lepidopter cu anvergura aripilor de aproximativ 30 

mm, cu un colorit variabil. Aripile anterioare sunt galben-roşcat 

sau brun-roşcat, cu două benzi transversale slab ondulate; aripile 

posterioare sunt mai deschise, fără benzi. 

 Omida dezvoltată (după 4-5 năpârliri) are aspect dungat, 

remarcându-se banda albă dorsală şi cele două benzi laterale de 

culoare albastră, mărginite cu linii galbene. 

 Zborul fluturilor şi împerecherea au loc în iunie-iulie. Sunt 

crepusculari. Femela depune ouăle sub forma unui inel în jurul 

ramurilor tinere (Figura 47). 

 Iernează în stadiul de ou. 

 Primăvara (în aprilie-mai) apar larvele care stau împreună 

în primele patru vârste larvare, contruindu-şi cuiburi din fire de 

mătase la bifurcaţia ramurilor. În ultimele două vârste larvare se 

răspândesc în coroană şi se hrănesc individual. La începutul lui 

iunie se împupează între frunze sau în crăpăturile scoarţei. După 

10-15 zile apar adulţii. 

 Inelarul este o specie polifagă, consumând frunzele 

aproape tuturor foioaselor, dar mai ales ale stejarilor, plopilor şi 

pomilor fructiferi. 

 În ţara noastră înmulţirile în masă ale speciei Malacosoma 

neustria au fost restrânse şi s-au produs mai ales în păduri rărite 
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de stejari în Câmpia Română şi Câmpia de Vest (Simionescu, 

Mihalache, 2000). 

 

Thaumetopoea processionea L. – omida procesionară a 

stejarului 

 Este un lepidopter cu anvergura aripilor de 25-35 mm. 

Aripile anterioare sunt brun-cenuşii, cu benzi transversale, iar cele 

posterioare au colorit cenuşiu-deschis. Femela are antene dublu 

serate şi este mai mare ca masculul, care are antenele dublu 

pectinate. 

 Omida este brun-cenuşie cu capul negru. 

 Zborul şi împerecherea încep la sfârşitul lunii iulie şi se 

pot desfăşura toată luna august. Femela depune câte 100-150 ouă 

în plăci hexagonale, pe ramuri, în partea superioară a coroanei.  

 Iernează în stadiul de ou. 

 În primăvara anului următor eclozează omizile, care sunt 

gregare, deplasându-se în şir indian (Figura 48). Au activitate 

nocturnă. La sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie se 

împupează în cuiburi ţesute din mătase.  

Thaumetopoea processionea consumă frunze de stejari 

(cer, gârniţă, stejar pufos). 

La noi în ţară s-au înregistrat gradaţii ale acestei specii, 

însă numai pe suprafeţe restrânse în Dobrogea (în ocoalele silvice 

Babadag, Băneasa etc.), în Oltenia (în ocoalele silvice Perişor, 

Peşteana etc.), vestul Transilvaniei (în ocoalele silvice Satu Mare, 

Chişinău Criş etc.) (Simionescu, Mihalache, 2000). 

 

Agelastica alni L. – gândacul de frunză al aninului 

 Este un coleopter  mic, 6-7 mm lungime, culoare albastru-

violacee (Figura 49). Larva este negricioasă. 

 Această specie are una sau două generaţii pe an ( în 

general, în zona montană are o singură generaţie, iar în zona de 

câmpie poate avea două generaţii într-un an).  

Iernează în stadiul de adult, în litieră sau în sol. În luna 

aprilie devin activi. După 10-20 zile de hrănire, femela depune  
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 Figura 48: Thaumetopoea processionea -  larve  

(Photo Dennis Van De Water, https://www.dreamstime.com) 

 

Figura 49: Agelastica alni -  adultul  

(Photo Dmitry Telnov, http://www.zin.ru) 

 

http://www.dreamstime.com/dennisvdwater_info
http://www.dreamstime.com/dennisvdwater_info
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ouă pe faţa inferioară a frunzelor, în grămezi. Larvele apar după 8 

- 12 zile. Durata dezvoltării larvare durează între 10-30 zile. 

Împuparea se produce în litieră şi în sol. Adulţii tineri apar în 

mijlocul verii, se hrănesc cu frunze şi se retrag pentru iernare. 

Adulţii perforează frunzele, iar larvele scheletizează 

frunzele şi rod nervurile, mai puţin nervura principală. 

Această specie apare frecvent pe toate cele trei specii de 

anin. În general, intensitatea atacului este mai mare în primăvară. 

Atacurile sunt mai intense în aninişurile tinere. 

 

Melasoma populi L. – gândacul roşu al plopului 

 Este un coleopter  cu dimensiuni mici, 10-12 mm lungime, 

de culoare neagră. Elitrele sunt roşu-cărămizii, la vârf cu o pată 

neagră. Larva tânără este neagră, apoi alb-gălbuie cu pete negre. 

 Această specie are două generaţii pe an. 

 Zborul şi împerecherea au loc în aprilie-mai când adulţii 

ies din sol. Femela depune ouă pe dosul frunzelor de plop, în 

grupe. A doua generaţie de adulţi apare prin luna iulie. Femelele, 

după câteva zile de hrănire, depun ouăle din care ia naştere a doua 

generaţie, care are o durată de dezvoltare mai scurtă decât prima 

generaţie. Adulţii acestei generaţii vor ierna.  

 Adulţii gândacului perforează limbul frunzelor sub formă 

de găuri neregulate, iar larvele scheletizează frunzele până la 

nervuri. 

 Plopii sunt arborii preferaţi, însă pot consuma şi frunze de 

salcie. 

 

3.1.2 Insecte defoliatoare ale speciilor de răşinoase 

 

Lymantria monacha L. – omida păroasă a molidului 

Aparţine ordinului Lepidoptera. 

Adulţii au aripile anterioare albe cu desene negre în zig-

zag şi cele posterioare cenuşii. Femela este mai mare, cu 

anvergura aripilor de 50-55 mm, iar masculul cu 40-45 mm şi o 

culoare mai închisă (Figura50). 
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Omida, după 4-5 năpârliri, are culoare alb-cenuşie şi şase 

şiruri de negi albaştri şi roşcaţi.  

Zborul de împerechere are loc în iulie-septembrie. Este o 

specie nocturnă. Femela depune între 100-300 ouă în grămezi de 

câte 20-100, în partea inferioară a tulpinii, între crăpăturile 

scoarţei.  

Iernează în stadiul de ou. 

Primăvara, în aprilie-mai apar omizile. Consumă muguri şi 

ace de pe lujeri. Se împupează în iunie-iulie între ace, pe ramuri 

sau pe tulpină. 

Este o specie polifagă, consumând ace de molid cu 

precădere, dar şi de pin, brad, larice şi duglas. 

În România, Lymantria monacha a avut mai  multe 

gradaţii, îndeosebi în molidişuri localizate în Carpaţii Orientali. 

Primele semnalări datează din 1891-1893 la O. S. Borsec, Topliţa, 

Broşteni, Bicaz etc. În 1955-1957 suferă o gradaţie puternică în 

nordul Carpaţilor Orientali. Ulterior specia a fost semnalată, fără a 

mai intra în gradaţie (Simionescu, Mihalache, 2000). 

 

Dendrolimus pini L. – omida păroasă a pinului 

Este o specie de lepidopter cu dimensiuni mari; femela are 

anvergura aripilor 70-80 mm, iar masculul 50-70 mm. Aripile au o 

culoare variabilă, de la roşu-cafeniu până la cenuşiu închis; aripile 

anterioare au o dungă lată transversală de culoare mai deschisă, iar 

la mijloc o pată mică albă; cele posterioare sunt colorate uniform. 

Omida are culoare roşiatică-cenuşie. 

Zborul de împerechere are loc în iunie-iulie. Femela 

depune 200-300 ouă, în grămezi, în general pe ramuri.  

Iernează în stadiul de larvă, retrăgându-se în litieră. 

Omizile se strâng în grămezi în apropierea tulpinii arborilor. 

Dendrolimus pini atacă arborete de pin de orice vârstă, 

care sunt instalate în condiţii mai grele de vegetaţie. 

 

Coleophora laricella  Hb. – molia minieră a laricelui 

Aparţine ordinului Lepidoptera.  
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Adulţii au dimensiuni mici, anvergura aripilor având 9-10 

mm. Aripile anterioare sunt cenuşii-cafenii, iar cele posterioare 

cenuşiu închis, înguste şi franjurate. 

Omida are 4-5 mm lungime, culoare brun-roşcată, cap de 

culoare închisă. 

În mai-iunie adulţii au zborul de împerechere, în timpul 

zilei. Femela depune ouăle izolat pe acele laricelui, aproximativ 

50-80 ouă. Larvele pătrund în ac, pe care îl minează (Figura 51).  

Prin luna septembrie larva taie o porţiune de ac minat, ca 

un manşon, pe care îl foloseşte pentru protecţie. Învelită astfel, se 

retrage pentru iernare în crăpăturile scoarţei. Primăvara continuă 

atacul şi, întrucât învelişul devine neîncăpător, îl măreşte prin 

alipirea unei noi porţiuni de ac minat. Pe la începutul lunii mai, 

omida îşi fixează săculeţul protector pe un ac sau pe o ramură şi se 

împupează. Spre sfârşitul lunii emerge adultul. 

Coleophora laricella preferă acele de la marginea externă 

a coroanei, în partea superioară a acesteia. Acele minate se ofilesc 

şi primesc un aspect de vătămare prin îngheţ. Sunt preferaţi arborii 

izolaţi, însoriţi, sau de la marginea arboretului. În cazul unui atac 

puternic, omizile coboară pe un fir de mătase în partea inferioară a 

coroanei. 

 

3.2 Insecte de tulpină  

Această categorie de insecte cuprinde specii care se 

hrănesc cu țesuturile tulpinii și ramurilor arborilor. Se pot 

dezvolta numai în arbori slăbiți fiziologic. Instalarea lor în arboret 

este determinată de acţiunea prealabilă a unor factori vătămători 

de natură biotică sau abiotică, ce afectează starea de vegetaţie a 

arboretului respectiv. Înmulțirile în masă nu au un caracter ciclic 

ca la defoliatori. 

 

3.2.1 Insecte de tulpină la foioase 

 

Cossus cossus  L. – sfredelitorul tulpinilor 
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Figura 50: Lymantria monacha -  masculul 

(http://perhoset.perhostutkijainseura.fi) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Coleophora laricella -  ace minate   

(www.extension.umn.edu) 

 

 

http://www.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/evergreen/larch/yellowedneedles.html
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Este un lepidopter de dimensiuni mari, având anvergura 

aripilor 80-90  mm. Aripile sunt  brune-cenuşii, cu numeroase linii 

negre transversale ondulate. Abdomenul prezintă benzi 

transversale cenuşii-albicioase (Figura 52). 

Omida are o culoare mai închisă dorsal (roşie-brună) şi 

deschisă ventral (galben murdar), emanând un miros specific, de 

oţet sau piele tăbăcită. 

Zborul de împerechere al fluturilor este în iunie-iulie. 

Femela depune ouăle în grămăjoare de câte 10-50, în crăpăturile 

scoarţei sau în galerii vechi. Larvele neonate pătrund în scoarţă 

săpând galerii comune, ajungând în lemn, unde iernează. În 

primăvara următoare omizile rod galerii individuale, îndreptate în 

diferite direcţii, până în inima lemnului, unde iernează. În ultima 

vârstă larvară, omizile sapă galeriile de zbor pe care le astupă cu 

dop de rumeguş şi se împupează aproape de ieşire. În cazul în care 

larva nu găseşte condiţii de hrănire, părăseşte arborele gazdă şi 

caută altul pentru a-şi încheia dezvoltarea. Dezvoltarea unei 

generaţii are loc pe parcursul a doi ani. 

Cossus cossus este polifagă, preferând plopii şi sălciile, 

dar sapă galerii şi în ulm, frasin, tei, anin, arţar, fag, stejar etc. 

Sunt preferaţi arborii debilitaţi. 

  

Zeuzera pyrina  L. – sfredelitorul ramurilor 

Adulţii sunt fluturi cu aripile anterioare de culoare albă cu 

pete de culoare albastru închis. Aripile posterioare, mai mici, sunt 

de asemenea albe, dar cu pete mai reduse şi culoare mai intensă. 

Anvergura aripilor este de 60-70 mm. Toracele prezintă dorsal 

şase pete albastre, iar abdomenul benzi transversale de aceeaşi 

culoare (Figura 53). 

Larva are culoare alb-gălbuie, cu pete negre pe fiecare 

segment; capul este negru lucitor. 

Zborul de împerechere se desfăşoară în iunie-august, în 

funcţie de climă, în timpul nopţii. Femela depune 200-1000 ouă, 

câte unul în apropierea mugurilor, pe scoarţa lujerilor şi peţiolurile 

frunzelor. Larvele rod galerii în muguri, peţioluri sau lujeri. După 
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Figura 52: Cossus cossus  -  orificii de zbor  

(http://www.bomenbieb.nl) 

 

 Figura 53: Zeuzera pyrina  -  masculul  

(Photo: Hans-Peter Deuring, http://www.lepiforum.de) 

http://www.bomenbieb.nl/
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Figura 54: Ips typographus   -  adultul  

(http://www.ziartarguneamt.ro) 

 

 

 

Figura 55: Ips typographus   -  galerii în scoarţă  

(http://www.ziartarguneamt.ro) 
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iernare, continuă galerii în ramuri mai groase, apoi în tulpină, în 

care iernează a doua oară. Dezvoltarea unei generaţii durează doi 

ani. 

Din când în când, excrementele (de culoare portocalie sau 

roşie) larvelor sunt evacuate prin orificii special făcute. 

Larvele  se împupează în apropierea găurii de ieşire din 

galerie. 

Zeuzera pyrina  este polifagă, săpând galerii în frasin, 

mesteacăn, acerinee şi pomi fructiferi. 

 

3.2.2 Insecte de tulpină la răşinoase 

 

Ips typographus  L. – gândacul mare de scoarţă al 

molidului 

Coleopter cafeniu închis, păros, lung de 4-5 mm, are 

antenele şi picioarele galben-roşcat. Elitrele prezintă striuri 

longitudinale punctate şi posterior sunt teşite oblic; pe marginile 

teşiturii se găsesc patru dinţi conici (Figura 54). 

Primul zbor are loc la sfârşitul lunii aprilie. Masculul sapă 

în scoarţa arborelui un orificiu de intrare, apoi o cameră nupţială 

şi elimină la exterior rumeguşul care conţine feromonul. Femelele 

sunt atrase în camera nupţială, câte 1-3 şi fecundate. Femelele 

sapă galerii maternale verticale, lungi de 100-150 mm, în direcţii 

opuse, între scoarţă şi lemn. Concomitent depun 20-100 ouă în 

nişe laterale, distanţate la 2-10 mm. Viteza zilnică de săpare a 

galeriei-mamă este în medie cuprinsă între 1,4-2,0 mm/zi cu 

maxime de 2,5-2,6 mm/zi și scade odată cu dezvoltarea galeriei. 

După 10-14 zile eclozează larvele care sapă galerii 

perpendiculare pe cea maternală, îngroşate spre partea terminală 

(Figura 55). Larvele complet dezvoltate au culoarea albă, capul 

cafeniu, lungimea de 5 mm. Dezvoltarea larvară durează, în 

medie, 30-40 zile. Viteza de săpare a galeriilor larvare este 

cuprinsă între 0,5-1,4 mm/zi, mai redusă comparativ cu viteza de 

roadere a galeriilor mamă. Larvele se împupează la capătul 

galeriei larvare, în nişte adâncituri numite leagăne de împupare.  
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 După împupare (pupele se dezvoltă în aproximativ o lună) 

apar adulţii tineri (slab chitinizaţi, la început au culoare albă, apoi 

galbenă) care au o perioadă de hrănire de maturare, rozând galerii 

neregulate în formă de “coarne de cerb”. 

 Gândacii maturi sapă orificii de ieşire şi zboară în roi spre 

noi plante gazdă, fiind atraşi spre acestea de către masculi 

“pionieri”. Adulţii nou apăruţi produc al doilea zbor.  Perioada în 

care se produce zborul al doilea este iulie-septembrie. În general 

acest zbor este redus, procentul indivizilor implicaţi în realizarea 

lui fiind mai crescut în suprafeţele cu expoziţie însorită şi 

altitudini joase. 

Iernează în planta gazdă, mai puţin în litieră, în toate 

stadiile de dezvoltare, deşi predomină indivizii aflaţi în stadiul de 

adult (cca. 80% dintre ei).  

Pentru  Ips typographus  dezvoltarea unei generaţii 

durează un an. În locurile cu expoziţie însorită şi joasă altitudine 

se dezvoltă o a doua generaţie, însă incompletă. 

Trebuie menţionat faptul că, după un atac de regenerare 

prin care îşi revitalizează organele de reproducere, femelele care 

au realizat primul zbor devin apte să producă un alt zbor, numit 

zborul generaţiei soră. Acesta reprezintă în medie 30% din zborul 

I, fiind considerat periculos pentru că, în cazul unor densităţi mari, 

sunt atacaţi arborii pe picior. 

Ips typographus  este o specie care vizează molidul, rar 

vatămă laricele sau pinul. Infestează arborii cu scoarţă mai groasă. 

Înmulțirile în masă s-au produs în urma calamităţilor 

naturale, care au avut frecvenţă mai mare în Carpaţii Orientali. 

Sunt consemnate focarele apărute după 1915, în urma unei furtuni 

deosebit de puternice dezlănţuită la nord de Piatra Neamţ şi până 

la Dorna, fiind doborâţi numeroşi arbori, iar exploatarea lor fiind 

împiedicată de izbucnirea războiului. Zona infestată măsura 500 

mii ha. Stingerea focarelor a fost realizată abia în 1926 

(Simionescu, Mihalache, 2000). De asemenea, focare importante 

au apărut în 1949 şi 1950, urmare a unor doborâturi masive din 

bazinul Bistriţei în anii 1947-1948.  Datele înregistrate în perioada 
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1955-1998 evidenţiază infestări cu ipide mai mult sau mai extinse 

ale molidişurilor, de fiecare dată la o distanţă de 1-3 ani după 

semnalarea unor doborâturi sau rupturi de arbori cauzate de vânt 

sau zăpadă (Simionescu, Mihalache, 2000). În zona Covasna – 

Ciuc – Mureş – Bistriţa, urmare a neexploatării în termen util a 

doborâturilor în masă (mai ales a celor din 1995) au apărut focare  

cu diferite grade de infestare începând din toamna anului 1997, 

situaţia devenind şi mai gravă în următorii ani (Simionescu, 

Mihalache, 2000). 

În anul 2013 arborete de molid din jurul oraşului Târgu 

Neamţ, care la altitudinea respectivă, de 300-400 metri, se găsesc 

în afara arealului optim de creştere, au fost puternic atacate de Ips 

typographus. Pe fondul secetei prelungite din anii anteriori, s-a 

produs un dezechilibru în viaţa molizilor, fapt care a favorizat 

înmulţirea în masă a acestei insecte de scoarţă 

(http://www.ziartarguneamt.ro). 

 

Blastophagus piniperda  L. (syn. Tomicus piniperda L.) – 

gândacul mare de scoarţă al pinului 

Coleopter cu 3,1-4,8 mm lungime, este negru; antenele şi 

picioarele sunt galbene-roşcate; elitrele au în lungul lor şiruri de 

puncte, pe spaţiile dintre acestea prezintă proeminenţe păroase (în 

afară de spaţiul al doilea de la vârful elitrelor care este neted şi 

adâncit), iar la vârf sunt înclinate. 

Larva este de culoare alb-gălbuie, cu capsula cefalică de 

culoare cafenie. 

Zborul insectei începe în luna mai, chiar în iunie, femela 

săpând o galerie mamă de cca. 25 cm orientată în lungul arborelui. 

Pe marginea galeriei sapă nişe în care depune în jur de 100 ouă. 

Larvele sapă galerii cu formă sinuoasă, perpendiculare pe galeria 

mamă, la capătul cărora se împupează. 

Roaderea de maturare este practicată de gândacii tineri în 

axul lujerilor (din anul în curs sau din anul precedent), până sub 

mugurele terminal; orificiul de intrare în lujer este înconjurat de 

răşină.  
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Roaderea de regenerare are loc tot în axul lujerilor.  

Lujerii atacaţi cad şi la un atac intens coroana pare a fi 

tunsă.  

Al doilea zbor, de intensitate redusă, poate avea loc din a 

doua jumătate a lunii iulie până la începutul lui septembrie. 

Blastophagus piniperda atacă obişnuit pinul, dar a fost 

semnalat şi pe brad şi larice, de obicei pe exemplare cu scoarţa 

groasă.  

 

Blastophagus minor  Hart. (syn. Tomicus minor Hart.) – 

gândacul mic de scoarţă al pinului 

Are 3,5-4 mm lungime.  Se deosebeşte de specia anterioară 

prin faptul că toate interspaţiile teşiturii prezintă câte un rând de 

noduli păroşi. 

Galeria mamă are forma de acoladă orizontală şi este 

puternic imprimată pe lemn. Galeriile larvare sunt scurte (2-3 cm) 

şi perpendiculare pe galeria mamă, iar la capătul lor sunt vizibile 

orificiile de intrare în lemn pentru împupare.  

Atacă pinul, dar preferă arborii cu scoarţa subţire. 

 

Urocerus gigas  L. – viespea lemnului de răşinoase 

Aparţine ordinului Hymenoptera. Prezintă dimorfism 

sexual, femela având lungimea corpului 24-45 mm (inclusiv 

oviscaptul), iar masculul 20-32 mm. Capul şi toracele sunt negre, 

dar la nivelul abdomenului există diferenţe între cele două sexe de 

dispunere a culorilor. 

Larva este albă, oligopodă. 

Perioada de zbor şi împerechere are loc din iunie până în 

septembrie. Femela depune 200-300 ouă, câte unul la fiecare 

înţepare, în tulpina arborilor doborâţi sau în picioare, sau chiar în 

cioate. Galeria larvară este iniţial orientată spre axul trunchiului, 

apoi devine oblică, de cca. 20 cm lungime. Larva se împupează la 

1-2 cm de la suprafaţa lemnului. Insecta adultă roade o gaură de 

ieşire. Dezvoltarea insectei durează doi ani. 
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Insecta atacă molidul, bradul, mai puţin pinul şi alte 

răşinoase. Preferă arborii slăbiţi sau de curând tăiaţi. 

 

3.3 Insecte care consumă fructele şi seminţele arborilor 

 

3.3.1 Insecte care consumă fructificaţia foioaselor  

 

Balaninus glandium Marsch. – trombarul ghindei  

Este un coleopter mic, de 5-9 mm lungime, culoare 

variabilă (de la galben-cenuşiu până la negru)(Figura 56). 

Larva este alb-gălbuie, apodă. 

Zborul are loc începând din mai, când gândacii apar din 

litieră; zborul lor este încet şi pe distanţe scurte. Se hrănesc pentru 

maturare cu frunze tinere, lujeri şi flori. După împerechere, în 

iulie, femelele depun ouăle în ghinda verde, perforând pericarpul 

cu trompa, la fiecare perforare câte un ou; într-o ghindă pot fi 

depuse 1-6 ouă (în anii cu fructificaţie slabă, chiar şi 20 ouă). 

Larvele rod cotiledoanele pe care le transformă într-o masă 

sfărâmicioasă plină cu excremente negre. Ghindele atacate cad 

toamna devreme şi larvele ies prin orificii rotunde pentru a se 

retrage în sol, la iernare, la 10-25 cm adâncime. Împuparea are loc 

anul următor, dar în condiţiile unei dezvoltări incomplete larva 

poate rămâne în sol, se hrăneşte cu rădăcini şi se împupează după 

2-3 ani. Aşadar, dezvoltarea unei generaţii durează un an, însă în 

condiţii nefavorabile se poate prelungi la 2-3 ani. 

Balaninus glandium se hrăneşte cu ghindă de stejari sau 

fructe de alun. 

 

3.3.2 Insecte care consumă conuri şi seminţe de 

conifere  

 

Cydia strobilella (L.) – molia conurilor de molid 

Este un lepidopter cu anvergura aripilor de 8-13 mm. 

Aripile anterioare au culoare cenuşie-brună şi prezintă dungi  
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Figura 56: Balaninus 

glandium   -  femela perforând 

ghinda în curs de dezvoltare 

(http://www.arkive.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: Cydia strobilella  -  larva în con  

(https://en.wikipedia.org) 
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transversale sinuoase. Aripile posterioare au culoare cenuşie şi 

prezintă pe margini perişori albicioşi. 

Larvele sunt albicioase, cu capul cafeniu deschis. 

Adulţii au o durată scurtă de viaţă (câteva zile, chiar o 

săptămână). Împerecherea şi ovipoziţia au loc imediat după 

emergenţă. Fluturii zboară din a doua decadă a lunii mai până spre 

sfârşitul lunii iunie, funcţie de altitudinea şi clima zonei, care 

influenţează dezvoltarea conurilor (zborul cel mai intens are loc 

când începe rotirea conurilor).  Ouăle sunt depuse între solzii 

conurilor tinere. Larvele eclozează după 4-6 zile şi trec prin patru 

vârste larvare. În funcţie de vârsta larvară, rod în axul conului sau 

consumă seminţe. În ultima vârstă larvară pătrund în axul conului, 

unde iernează (Figura 57).  

Cydia strobilella este răspândită în toate pădurile cu molid 

din Europa, Asia şi America de Nord. În Carpaţi frecvenţa 

conurilor consumate este mai ridicată la altitudini sub 1000 m. 

Specia preferă arborii izolaţi, de la lizieră sau dominanţi 

(Simionescu, Mihalache, 2000). Cel mai frecvent într-un con se 

găseşte o singură larvă. În ţara noastră este larg răspândită şi 

adesea afectează peste 50% din producţia de conuri (Simionescu, 

Mihalache, 2000).   

 

Reseliella piceae Seitn. – musculiţa conurilor de brad 

Este o specie de dipter cu un colorit gălbui şi o lungime de 

2-4 mm. 

Larva neonată este albă, treptat devenind roz. 

Zborul şi ovipoziţia se desfăşoară după perioada de 

polenizare a bradului. Femela depune ouăle în ovule sau la baza 

solzilor ovuliferi. Larvele consumă conţinutul seminţelor în 

formare, după care numeroase larve părăsesc seminţele şi 

migrează spre partea internă a solzilor. S-au observat larve care 

stau pe toată perioada lor de dezvoltare în afara seminţelor, pe 

acestea (Simionescu, Mihalache, 2000). Toamna, larvele se pot 

întâlni pe sol, în litieră sau în interiorul seminţelor diseminate. Îşi 

construiesc câte un cocon din fire de mătase, în care iernează. 
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Împuparea are loc în primăvara următoare sau după o diapauză de 

1-2 ani. 

Reseliella piceae este răspândită în tot arealul bradului şi 

infestează peste 70% din conuri (Simionescu, Mihalache, 2000). 

 

3.4 Insecte care consumă rădăcini, tulpini şi frunze ale  

puieţilor 

 

Melolontha melolontha L. – cărăbuşul de mai 

Această specie de coleopter măsoară 25-30 mm lungime, 

are culoare brună, cu pete triunghiulare albe pe părţile laterale ale 

abdomenului; elitrele sunt brun-roşcate. Antenele lamelare sunt 

alcătuite la mascul din şapte lamele, iar la femelă din şase lamele 

mai mici. Pigidiul este ascuţit. 

Larva este de tip melolontoid; la a treia vârstă larvară 

atinge 55-65 mm lungime. 

Adulţii apar la sfârşitul lunii mai şi zboară în serile 

călduroase. 

În perioada zborului nupţial adulţii se localizează la 

lizierele pădurilor, unde se hrănesc cu frunzele arborilor. Femelele 

depun 70-120 ouă în grămezi de câte 20-40 în sol, la adâncimi de 

20-30 cm. Solurile preferate sunt cele calde şi cu vegetaţie rară, în 

pepiniere, plantaţii, poieni sau culturi agricole. Dezvoltarea 

embrionară durează 4-6 săptamâni. Larvele se hrănesc cu 

rădăcinuţele puieţilor. Dezvoltarea larvei durează 2-3 ani. Larvele 

complet dezvoltate coboară la o adâncime de 60-100 cm, unde se 

împupează. Adulţii apar după 1-2 luni, rămânând în sol până 

primăvara următoare.  

 

Agriotes lineatus L. 

Este un coleopter cunoscut ca adult sub denumirea de 

„gândac pocnitor”, iar ca larvă cu denumirea de „vierme sârmă” 

(denumiri date tuturor speciilor cuprinse în familia Elateridae). 
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Adultul are 9-12 mm lungime, corp alungit de culoare 

brună, elitrele având benzi longitudinale alterne închise şi 

deschise. 

Larva are corpul alungit şi cilindric, de culoare galben-pai, 

capul fiind mai închis la culoare. La completa dezvoltare atinge 

20-24 mm lungime (Figura 58). 

Adulţii zboară în mai-iunie. O femelă depune 100-350 ouă 

în crăpăturile solului. Dezvoltarea larvară durează până la 4 ani. 

Larvele se hrănesc cu rădăcinuţele plantelor. În vara ultimului an 

de dezvoltare se adâncesc în sol până la 10-15 cm, îşi construiesc 

câte o cămăruţă şi se împupează. Stadiul de pupă durează 2-3 

săptămâni, după care apare insecta adultă, însă aceasta rămâne în 

loja pupală până primăvara următoare. 

Larvele sârmă uneori produc pagube în pepiniere, în 

semănături directe şi plantaţii tinere. Se recomandă măsuri de 

combatere la densităţi ce depăşesc 10-15 exemplare pe metru 

pătrat. Larvele speciei Agriotes lineatus sunt polifage şi se găsesc 

în toate solurile, mai frecvent în cele afânate, în care sapă galerii 

şi se deplasează uşor (Simionescu, Mihalache, 2000). 

 

Opatrum sabulosum  L. – gândacul pământiu 

Adultul este un coleopter cu 7-10 mm lungime, negru mat; 

interstriurile elitrelor sunt granuloase. 

Larva atinge 17 mm lungime, are culoare brun-cenuşie, 

mai deschisă ventral; este numită falsă larvă sârmă. 

Femela depune până la 100-150 ouă în sol. Larvele se 

hrănesc din luna mai până în iunie cu rădăcinile plantulelor. Prin 

luna iulie se împupează, în septembrie apar adulţii care iernează în 

sol.  

Apare în pepinierele din zonele de silvostepă şi stepă. 

Pagube mai însemnate poate produce în primul an de vegetaţie al 

culturilor, când, atât adulţii, cât şi larvele, atacă seminţele din sol. 

După germinare, larvele se hrănesc cu rădăcinile plantelor, iar 

adulţii rod plantulele la colet sau cotiledoanele acestora 

(Simionescu, Mihalache, 2000). 
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Gryllotalpa gryllotalpa L. – coropişniţa 

Aparţine ordinului Orthoptera. Adultul are culoare brună, 

40-60 mm lungime. 

Larva neonată este albă apoi devine castanie negricioasă. 

Masculii zboară şi stridulează din luna mai. După 

împerechere femela sapă un cuib în sol la o adâncime de 10-20 

cm, în care depune 300-600 ouă. Larvele apar după 2-3 săptămâni. 

Acestea se hrănesc cu rădăcini subţiri şi cu particule de humus. 

După năpârlire părăsesc cuibul şi sapă singure coridoare 

subterane. Iernează în sol la adâncime de aproximativ jumătate de 

metru, chiar mai mult, sau în locurile unde se depozitează gunoiul 

de grajd. Primăvara îşi reiau activitatea. În iarna următoare, 

iernează în stadiul adult. 

Gryllotalpa gryllotalpa este polifagă, fiind des întâlnită în 

pepiniere. 

 

Hylobius abietis L. – trombarul puieţilor de molid 

Este o specie cu dimensiuni de 8-16 mm lungime şi 3-5 

mm lăţime, culoare brun întunecat până la negru cu pete galbene; 

capul se prelungeşte cu o „trompă”, specifică Curculionidelor. 

Larva este alb-gălbuie, apodă, cu capul brun-roşcat (Figura 

59). 

Spre deosebire de marea majoritate a insectelor forestiere, 

această specie poate trăi ca adult până la 2 sau 3 ani.  

Primăvara adulţii ies din litieră, muşchi de pământ (unde 

au iernat) şi se hrănesc cu scoarţă tânără de răşinoase. Din a doua 

jumătate a lunii aprilie până în a doua jumătate a lunii mai se 

produce zborul insectelor, după-amiaza târziu şi seara. Spre 

deosebire de alte specii, în cazul acestei insecte zborul nu este 

necesar pentru întâlnirea sexelor şi pentru împerecherea propriu-

zisă, ceea ce se întâmplă la nivelul solului, ci este determinat de 

nevoia de a găsi locuri favorabile pentru perpetuarea speciei 

(depunerea ouălor şi dezvoltarea larvelor). Ca urmare, 

predispoziţia pentru zbor apare doar după ce gândacii au ajuns la 

maturitate sexuală şi probabil dispare odată cu găsirea acelor 
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locuri, fapt ce i-a făcut pe unii să considere că gândacii bătrâni nu 

pot zbura. O dovadă a faptului că totuşi gândacii bătrâni pot zbura 

o reprezintă capturarea lor la curse-geam, deci din zbor. Atât 

gândacii bătrâni, cât şi cei tineri, dar maturi sexual, zboară într-un 

interval de 1-3 săptămâni, în cursul lunilor aprilie-iunie, în funcţie 

de zona geografică. Astfel,  predispoziţia de zbor apare periodic, 

în fiecare primăvară (Olenici, Olenici, 1994). 

Adulţii se împerechează de mai multe ori în timpul 

perioadei de vegetaţie. Depunerea ouălor alternează cu perioade 

de hrănire. După sistarea ovipoziţiei, adulţii continuă să se 

hrănească pentru acumularea de substanţe de rezervă. Într-un 

sezon de vegetaţie, o femelă depune 86-150 ouă, dar numărul 

acestora este mai redus în cazul femelelor bătrâne. Ouăle sunt 

depuse în cioate proaspete de pin şi molid sau în grămezi de 

crengi, bucăţi de trunchiuri, cu condiţia ca acestea să fie 

proaspete, în contact cu pământul şi şi-au păstrat umiditatea. 

Larvele rod galerii, iar la completa dezvoltare îşi pregătesc 

un leagăn de împupare, în care iernează. 

Adulţii tineri ies din a doua jumătate a lunii iulie  şi 

continuă până în octombrie. O parte dintre ei, însă, ies numai în 

primăvara următoare. Prin urmare, pentru teritoriul României, 

durata de dezvoltare a unei generaţii este de doi ani, dar este foarte 

probabil ca la altitudini peste 1000 m şi pe expoziţii umbrite 

durata să fie trei ani (Olenici, Olenici, 1994). 

Hylobius abietis este o specie polifagă. Larvele se hrănesc 

cu ţesut liberian din rădăcinile cioatelor proaspete, dar adulţii cu 

ţesut liberian de pe ramurile tinere ale arborilor sau de pe tulpinile 

puieţilor. Puieţii atacaţi de Hylobius abietis prezintă rosături ale 

scoarţei, sub formă de pete, localizate cel mai adesea în zona 

coletului. La atac slab, rănile se acoperă cu scurgeri de răşină şi se 

cicatrizează, puieţii suferind doar pierderi de creştere şi eventuale 

infecţii cu ciuperci xilofage; la un atac mai puternic rosăturile 

confluează şi, datorită întreruperii fluxului de sevă, puieţii se 

ofilesc (Simionescu, Mihalache, 2000). 
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Figura 58: Agriotes lineatus  -  larva 

( https://commons.wikimedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Hylobius abietis  -  larva 

(Photo: Danail Doychev, http://www.zin.ru) 
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Studiile au arătat că populaţiile de Hylobius abietis preferă 

speciile de pin. Molidul urmează imediat după pin în ierarhia 

preferinţelor, iar bradul şi laricele se situează pe ultimele locuri 

(Olenici, Olenici, 2003). 

 

3.5 Insecte galigene la arbori 

 

Galele (cecidiile) sunt formaţiuni vegetale anormale, 

apărute prin proliferarea celulelor, ţesuturilor, în urma stimulării 

de către un organism străin (bacterii, fungi, nemathelminţi, 

acarieni, insecte etc.). Cele mai numeroase gale sunt produse de 

insecte, având şi cea mai complexă structură. 

Fenomenul de formare a unei gale este complex, nu poate 

fi vorba doar de o reacţie de apărare a plantei atacate, gala creează 

un mediu favorabil dezvoltării organismului care a produs-o 

(adăpost şi hrană pentru dezvoltarea ciclului biologic al 

parazitului) (Neacşu, 2006).  

Insecta depune ouăle pe o anumită specie de plantă și 

odată cu această depunere de ouă, în țesutul plantei se declanșează 

o serie de procese. Sub influenţa metaboliţilor produşi şi eliberaţi 

în ţesutul atacat, de către parazit, are loc o reorganizare celulară şi 

tisulară, care presupune o serie de procese: dediferenţiere / 

rediferenţiere celulară, hiperplazie / hipertrofie celulară, 

endoreduplicări la nivelul nucleilor celulelor care suferă 

hipertrofiere. Această reorganizare celulară şi tisulară conduce, în 

final, la edificarea unei neoformaţiuni cu caracteristici morfo-

anatomice şi funcţionale diferite de cele ale ţesutului sănătos, 

netransformat. Edificarea tumorii vegetale este, în egală măsură, 

un efect al acţiunii parazitului şi al strategiei de apărare a plantei. 

In acest sens, este impresionant arsenalul de mecanisme de care 

dispune planta şi pe care le activează, în mod direct sau indirect, 

parazitul, în momentul atacului. Este o reacţie în cascadă care, 

uneori se finalizează cu formarea unor excrescenţe (fie că ele se 

numesc nodozităţi, fie că se numesc gale, în fapt, ambele sunt 

neoformaţiuni proliferative localizate), care realizează o izolare a 
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parazitului şi o localizare a efectelor acţiunii sale la nivelul plantei 

(Gheţea, Dumitrescu, Toma, 2003). 

În interiorul acestor gale, larvele insectelor galigene sunt 

apărate și hrănite până când ajung la maturitate.  

După forma și aspectul galei se poate identifica specia de 

insectă care a produs gala respectivă. 

În continuare vom menţiona specii de insecte galigene, cu 

descrierea galelor produse (sursele folosite sunt Neacşu, 2006; 

Simionescu, Mihalache, 2000; Simova-Tošic, Skuhravá, 

Skuhravý, 2000). Vom consemna mai întâi specii producătoare de 

gale la răşinoase, apoi la arborii foioşi. 

 

Agevillea  abietis Hub.  

Diptera: Cecidomyiidae 

Este comună în pădurile de conifere, determină formarea 

de gale pe Abies alba  Mill. 

Descrierea galei: acele uşor umflate la bază, mai ales pe 

faţa inferioară. 

 

Retinia (Petrova) (Evetria) resinella L.  

Lepidoptera: Tortricidae 

Este răspândită în tot lanţul carpatic, unde cresc Pinus 

mugo Turra şi Pinus sylvestris  L.. 

Ciclul său de dezvoltare durează mai mulţi ani. Larvele 

tinere se hrănesc cu muguri, în consecinţă fiind emisă răşină. 

Larva iernează într-o gală din răşină, resturi de hrană şi fecale 

(Figura 60). Anul următor atacul asupra plantei continuă. La 

sfârşitul anului gala creşte la dimensiunea unei nuci. De regulă, 

larva iernează a doua iarnă în gală şi se împupează în cel de-al 

treilea an.  

Poate deveni foarte abundentă în plantaţiile de 6-10 ani. 

Ramurile atacate se opresc din creştere. 

 

Kaltenbachiola strobi (Winn.) – musculiţa conurilor de 

molid 
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Diptera: Cecidomyiidae 

Este o musculiţă cu mărimea de 2-4 mm şi culoarea 

generală gri.  

Larvele neonate sunt incolore, apoi albicioase şi la final 

devin galben-portocalii, cu ultimul segment abdominal întunecat. 

Lungimea larvelor ajunge până la 2 mm. 

Adulţii trăiesc 3-4 zile, astfel că după emergenţă se 

împerechează şi femelele depun ouăle. Ovipoziţia se suprapune cu 

perioada polenizării molidului, când inflorescenţele femele sunt 

erecte şi cu solzii deschişi. O femelă depune 140-180 ouă, câte 

unul sau în grupe pe solzii conurilor. Larva neonată pătrunde în 

grosimea solzului, unde se formează o gală.  

Iernează în stadiul larvar, ţesându-şi un cocon alb în 

interiorul galei. 

Kaltenbachiola strobi  este larg răspândită. La noi 

infestează frecvent 25-50% din conurile de molid. Pierderile 

provocate molidului european sunt mai reduse decât în cazul 

molidului siberian. 

 

Taxomyia taxi (Inchbald)  

Diptera: Cecidomyiidae 

A fost semnalată în Oltenia pe Taxus baccata L. 

Gala este o formaţiune asemănătoare inflorescenţei de 

anghinare, formată din frunze modificate de la extremitatea unei 

ramuri (Figura 61). Ouăle sunt depuse la începutul lunii iunie, 

eclozează în una până la trei săptămâni şi se formează galele din 

muguri dorminzi, care ar produce anul următor lăstari. Majoritatea 

exemplarelor de Taxomyia taxi se dezvoltă în doi ani. Adulții apar 

la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, în anul al doilea. 

 

Dasineura acercrispans  (Kffr.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

Este comună în toată ţara, determină formarea de gale pe 

Acer sp. L. 
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Figura 60: Gală produsă de Retinia  resinella 

(http://vitusltd.ru) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Gale produse de 

Taxomyia taxi 

(http://liboupat2.free.fr)
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Descrierea galei: frunzele tinere ale lăstarilor terminali se 

îngroaşă, se opresc din creştere şi se pliază, căpătând o culoare 

roşie-sângerie. Aceste frunze se usucă şi cad înainte de vreme. 

 

Dasineura  tympani (Kffr.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

Este comună în arealul speciei Acer campestre  L. 

Descrierea galei: formaţiune circulară de 5-6 mm 

diametru, cu o proeminenţă centrală de 0,5 mm, ce apare în 

parenchimul frunzelor de jugastru. La început, gala este de culoare 

verde-gălbui, iar după ce larva o părăseşte, se necrozează. Larvele 

pot fi consumate de păsări, iar galele aflate pe frunze se usucă 

(Fig. 62). 

 

Dasineura  alni (F. Lw.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

Formează gale pe frunzele de Alnus sp. Mill., acestea 

devenind rugoase şi căzând uşor de pe ramuri. Este răspâdită mai 

ales în zona de silvostepă.  

Descrierea galei: frunzele prezintă nervurile secundare 

îngroşate la bază, lângă nervura principală.  

 

Dasineura  ruebsaameni (Kffr.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

Este răspândită în Moldova şi Muntenia, formând gale pe 

Carpinus betulus  L. 

Descrierea galei: fornaţiune circulară, puţin hipertrofiată, 

de 4 mm diametru, ce apare în parenchimul frunzei, de culoare 

gălbuie. 

 

Zygiobia carpini (F. Lw.) 

Diptera: Cecidomyiidae 

A fost semnalată în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 

Moldova şi Transilvania, formând gale pe Carpinus betulus  L. 
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Figura 62: Gale produse de Dasineura  tympani 

(http://www.bladmineerders.nl) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Gale produse de Zygiobia carpini 

(www.biolib.cz) 

http://www.biolib.cz/
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Descrierea galei: nervura mediană prezintă mici umflături 

delimitate de nervurile secundare (Figura 63). 

 

Hartigiola annulipes (Htg.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

A fost identificată în Banat, Moldova, Muntenia şi 

Transilvania, formând gale pe Fagus sylvatica L. 

Descrierea galei: Gala apare pe partea superioară a frunzei, 

având o formă cilindrică, de 4-5 mm lungime şi 1,5 mm lăţime 

(Figura 64). 

 

Mikiola fagi (Htg.)  – ţânţarul de gală al fagului 

Diptera: Cecidomyiidae 

Este răspândită în pădurile cu fag din Banat, Transilvania, 

Muntenia şi Moldova. 

Gala se formează pe partea superioară a frunzei la Fagus 

sylvatica. Este mică (lungime de 10 mm şi grosime de 5 mm), 

netedă, ovoidală, cu vârful ascuţit, cu peretele gros. La început are 

culoare verde, apoi roşie-violacee şi în final cafenie (Figura 65). 

În interior adăposteşte o singură larvă. Frunzele cu gale cad 

prematur. În unii ani produce înmulţiri în masă, în special pe 

exemplarele tinere de fag; în asemenea cazuri, pe suprafaţa unei 

frunze se formează numeroase gale, iar sub greutatea lor ramurile 

devin pendente. 

 

Psyllopsis fraxini (L.)  

Hemiptera: Psyllidae 

Este semnalată în Muntenia, formând gale pe frasin. 

Adultul este înfăţişat în Figura 66. 

Descrierea galei: o parte din frunză se rulează uşor, se 

îngroaşă şi se colorează în roşu (Figura 67). Partea atacată a 

frunzei îşi pierde funcţia de fotosinteză, se necrozează. 

 

Dasineura  fraxini (Kffr.)  

Diptera: Cecidomyiidae 
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Figura 64: Gale produse de Hartigiola annulipes 

(http://insektenfotos.de) 

 

 

Figura 65: Gale produse de Mikiola fagi 

(http://www.galerie-insecte.org) 

http://insektenfotos.de/
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Figura 66: Psyllopsis fraxini 

(Photo:  Miroslav Fiala , http://www.biolib.cz) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Gală produsă de Psyllopsis fraxini 

(https://www.flickr.com) 

http://www.biolib.cz/en/person/id2981/
http://www.biolib.cz/en/person/id2981/
http://www.biolib.cz/en/person/id2981/
http://www.biolib.cz/
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Este răspândită în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi 

Transilvania, formând gale pe frasin. 

Descrierea galei: pe peţiolul frunzei apare o gală în formă 

de buzunar alungit, care se deschide printr-o fantă în partea 

superioară a limbului. Deseori, galele sunt devorate de păsările 

care consumă larvele. 

 

Saperda populnea (L.) – croitorul mic al plopilor 

Coleoptera: Cerambycidae 

Este un coleopter cu 9-15 mm lungime şi 3-4 mm lăţime, 

culoare generală neagră, cu pilozitate cenuşiu-gălbuie. Pe elitre 

prezintă câte cinci pete galbene (Figura 68). 

Larva are culoare albă. 

Adulţii zboară în aprilie-mai, se hrănesc cu frunze 

(începând cu marginea limbului) şi apoi se împerechează. Femela 

face o tăietură în formă de potcoavă în scoarţa lujerilor sub care 

depune oul. O femelă poate depune astfel 50-60 de ouă, după care, 

în scurt timp moare. Larvele se hrănesc cu ţesutul de sub scoarţă, 

formând o galerie ce înconjoară lujerul. În această zonă apar 

galele caracteristice (Figura 69). După aproximativ 20-25 zile de 

hrănire în această galerie, larva pătrunde în lemn, săpând o galerie 

în care se va hrăni până la sfârşitul dezvoltării şi iernează. 

Împuparea se produce în martie sau aprilie.  

Saperda populnea  produce vătămări importante în 

culturile de plopi euramericani. Înmulţiri în masă au fost 

semnalate în arboretele şi plantaţiile tinere din lunca Dunării şi a 

râurilor mari (Siret, Olt, Jiu). 

 

Camarotoscena speciosa (Flor.) 

Hemiptera: Psyllidae 

Este răspândită în Muntenia, formând gale pe Populus sp.. 

Descrierea galei: marginile frunzei îndoite spre faţa 

superioară. 
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Figura 68: Saperda populnea 

(http://www.hlasek.com) 

 

  

 

 

Figura 69: Gală 

produsă de Saperda populnea 

(Photo: Jean-Yves 

Baugnée, 

http://www.bladmineerders.nl)

http://www.bladmineerders.nl/
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Pemphigus bursarius (L.), Pemphigus filaginis (Fonsc.), 

Pemphigus spirothecae Pass. 

Hemiptera: Pemphigidae 

Sunt specii răspândite în toată ţara. 

Galele se formează pe peţiolul frunzei de Populus sp. L., 

având aspect diferit, funcţie de specie (Figura 70). 

 

Andricus caputmedusae (Htg.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Crişana, Transilvania, Muntenia, 

Oltenia, Dobrogea pe Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., 

Quercus robur L., Quercus frainetto Ten., Quercus cerris L. şi pe 

Quercus pubescens Willd. 

Descrierea galei: apare ca o masă de fire lungi de 3-4 cm, 

încovoiate şi încâlcite, de forma unui ciucure sferic, ce poate 

atinge diametrul de 8-10 cm; de fapt, formaţiunea vegetală 

rezultată nu are aspect de gală (Figura 71). Toamna gala este 

complet dezvoltată şi cade de pe arbore. 

 

Andricus foecundatrix (Htg.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este comună în România, formând gale pe Quercus sp. L. 

Descrierea galei: solzii unui mugure se alipesc strâns. Gala 

poate ajunge la 2 cm lungime, verde închis sau roşcat, în general 

dezvoltându-se din iunie şi ajungând la maxima dezvoltare înainte 

de venirea toamnei. Gala este păroasă şi conţine o singură larvă. 

 

Andricus gallaetinctoriae (Oliv.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Muntenia şi Oltenia. 

Descrierea galei: Gala se formează pe ramuri, din mugurii 

de la baza peţiolului frunzei de stejar. Are formă globuloasă, cu 

diametrul de 15-20 mm, cu unele nodozităţi spre vârf. 
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Figura 70: Gală produsă de. Pemphigus bursarius 

(Photo: P.Falatico, aramel.free.fr) 

 

Figura 71: Gală produsă de. Andricus caputmedusae 

(www.biolib.cz) 

 

http://aramel.free.fr/INSECTES39'.shtml
http://www.biolib.cz/
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Figura 72: Gală produsă de. Andricus hungaricus 

(www.biolib.cz) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Gale produse de Andricus quercuscalicis 

(commons.wikimedia.org) 

http://www.biolib.cz/en/image/id160683/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knoppergal_van_de_galwesp_Andricus_quercuscalicis_op_Quercus_(eik).jpg
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Andricus hungaricus (Htg.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Muntenia şi Oltenia, pe 

stejari. 

Descrierea galei: Gala se formează dintr-un mugure, are 

formă globuloasă, cu diametrul de 20-35 mm. Este tare, lemnoasă, 

cu numeroase proeminenţe colţuroase pe suprafaţa sa (Figura 72). 

 

Andricus quercuscalicis (Burgsd.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Muntenia, Oltenia şi 

Dobrogea. 

Descrierea galei: Gala are formă de trunchi de con şi apare 

pe fructul şi cupa ghindei de stejar, determinând în mare măsură 

atrofierea fructului (Figura 73). 

 

Biorhiza pallida (Oliv.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în toată ţara, pe Quercus sp. L. 

Descrierea galei: Formaţiune moale, buretoasă, de formă 

globuloasă, cu diametrul de 20-40 mm, ce apare pe vârful 

ramurilor stejarilor tineri. 

 

Cynips divisa (Htg.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în România, în toate pădurile de stejar. 

Descrierea galei: Formaţiune globuloasă, de mărimea unui 

bob de mazăre, lucioasă, de culoare verde în stadiul tânăr, 

devenind roşcată, apoi brună. Este prezentă pe nervuri, pe faţa 

inferioară a frunzei (Figura 74). 

 

Cynips quercus  (Fourcr.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Muntenia, Oltenia şi 

Dobrogea, pe stejari. 
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Figura 74: Gale produse de. Cynips divisa 

(www.biopix-foto.de) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Gale produse de. Cynips quercusfolii 

(https://ca.wikipedia.org) 

http://www.biopix-foto.de/cynips-divisa_photo-94581.aspx
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Descrierea galei: formaţiune de mărimea unui bob de 

mazăre cu înălţimea de 4-6 mm şi lăţimea de 5-8 mm, mată, 

netedă, cu pete mici albe ce se dezvoltă pe faţa inferioară a 

frunzei, fixată pe o nervură. 

 

Cynips quercusfolii  L. 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Muntenia, Oltenia şi 

Dobrogea. 

Descrierea galei: Formaţiune sferică cu diametrul de 10-20 

mm, galben-verzuie, situată pe o nervură pe faţa inferioară a 

frunzei (Figura 75). 

 

Neuroterus numismalis (Oliv.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în Transilvania, Moldova, Muntenia, 

Oltenia şi Dobrogea. Formează gale pe frunzele de Quercus sp. L. 

Descrierea galei: Gala este o formaţiune în formă de disc, 

cu diametrul de 2-3 mm şi grosimea de 1,5-2,5 mm, prezentând o 

adâncitură centrală. Are culoare brun-roşcată şi este situată pe faţa 

inferioară a frunzei (Figura 76). 

 

Neuroterus quercusbaccarum  (L.) 

Hymenoptera: Cynipidae 

Este răspândită în toată ţara. 

Descrierea galei: Gala este o formaţiune ca un bob de linte, 

având 5-6 mm diametru, cu faţa superioară convexă. Este situată 

pe faţa inferioară a frunzei. 

 

Macrodiplosis dryobia  (F. Lw.) 

Diptera: Cecidomyiidae 

Este răspândită în toată ţara, formând gale pe stejari. 

Descrierea galei: O porţiune din lobul frunzei se îndoaie 

fără a se îngroşa pe partea opusă (Figura 77). 
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Macrodiplosis volvens  Kffr. 

Diptera: Cecidomyiidae 

A fost semnalată pe stejari în Muntenia. 

Descrierea galei: Marginea unui lob al frunzei se îngroaşă 

şi se îndoaie puternic spre faţa inferioară a acesteia. 
 

Dorytomus taeniatus  (Fabr.) 

Coleoptera: Curculionidae 

Adultul este prezentat în Figura 78. 

Este răspândită în toată ţara, formând gale pe Salix sp. L. 

Descrierea galei: Inflorescenţa feminină şi, mai rar, cea 

masculină este îngroşată şi deformată. 
 

Rhabdophaga heterobia  (H.Lw.) 

Diptera: Cecidomyiidae 

Este răspândită în lungul apelor de la altitudinea de 800-

1000 m, până în Delta Dunării, determinând formarea galelor pe 

Salix sp. L. 

Descrierea galei: Frunzele terminale ale unei ramuri se 

alătură, formând un fel de rozetă cu textură laxă (Figura 79). 

Uneori este atacat amentul femel. 
 

Dasineura  tiliamvolvens (Rübs.)  

Diptera: Cecidomyiidae 

Formează gale pe frunzele de Tilia sp. L., fiind semnalată 

în Moldova şi Muntenia.  

Descrierea galei: Mică rulare marginală a frunzei, cu 

îngroşarea părţii rulate.  
 

Didydomyia reaumuriana  (F.Lw.) 

Diptera: Cecidomyiidae  

Este răspândită în toată ţara, formând gale pe frunzele 

teilor. 

Descrierea galei: Gala se prezintă ca o mică formaţiune 

cilindro-conică, fixată pe o proeminenţă hemisferică, care se 

prelungeşte pe partea inferioară a frunzei. Prin căderea galei, 

frunza rămâne perforată. 
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Figura 76: Gale produse de. Neuroterus numismalis 

(http://www.naturespot.org.uk) 

 

  

 

Figura 77: Gale produse de. Macrodiplosis dryobia 

(Photo: C.Fortune, http://aramel.free.fr) 
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Figura 78:  Dorytomus taeniatus 

(Photo: U.Schmidt, https://commons.wikimedia.org) 

 

 

 

Figura 79: Gală produsă de. Rhabdophaga heterobia 

(http://www.pflanzengallen.de) 
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IV. FUNCŢII ALE ECOSISTEMELOR 

FORESTIERE 

 

 În „infimul timp geologic” de când omul există, 

„din cauza supremaţiei intelectuale” a acestuia, natura a fost 

modificată „mai mult decât s-a modificat ea în tot cursul istoriei 

sale” (Pora, 1975). Tinbergen, 1978 (citat de Giurgiu, 1982) 

evidenţia faptul că „civilizaţia conferă omului puterea de a acţiona 

asupra naturii pe o scară tot mai largă. Şi în bine şi în rău.”  

Într-adevăr, dispunând de un asemenea potenţial, omul a 

„uitat” realmente că el este doar o componentă a naturii. A reuşit 

„performanţa” de a distruge echilibrul ecologic preexistent!  „Prin 

intervenţiile sale, multiplicate de realizările din domeniul tehnic, 

omul a avut puterea de conducător în natură şi astfel a mutilat-o” 

(Dumitru, Dumitru, 2010). 

Biocenozele forestiere manifestă o influenţă majoră asupra 

macromediului. În contextul conştientizării tot mai pregnante a 

necesităţii  ocrotirii pădurii, la nivelul celor mai înalte foruri, orice 

persoană educată ar trebui să cunoască multiplele funcţii pe care 

ecosistemul forestier le îndeplineşte.  

În România, ideea polifuncţionalităţii ecosistemelor 

forestiere a fost conştientizată şi clar exprimată încă la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi acceptată de jure prin Codul silvic din 

1910 (Dumitru, Dumitru, 2010). 

Pădurea îndeplineşte următoarele funcţii: 

− Funcţia hidrologică 

− Funcţia de protecţie a solurilor 

− Funcţia climatică 

− Funcţia estetică 

− Funcţia sanitar-igienică 

− Funcţia recreativă 

− Funcţia de conservare a genofondului şi ecofondului 

− Funcţia de producţie. 
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Pădurea şi regimul hidrologic 

Pe plan economic apa reprezintă un factor esenţial al 

progresului umanităţii. Există o corelaţie semnificativă între 

creşterea economică şi consumul de apă. Cu cât este mai mare 

nivelul de dezvoltare economică a unei ţări, cu atât este mai 

ridicat consumul de apă pe locuitor. Mai mult chiar, marile 

civilizaţii ale omenirii s-au dezvoltat în strânsă legătură cu 

existenţa resurselor de apă şi cu capacitatea colectivităţilor umane 

de a le pune în valoare (Giurgiu, 1982). 

Importanţa pădurii în economia apei este tot mai bine 

înţeleasă nu numai de către specialişti, de către forurile de 

conducere, dar şi de către cetăţenii de rând, mai ales în ţările 

avansate. 

Resursele României sunt constituite din apele de suprafaţă 

– râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale, fluviul Dunărea şi 

apele subterane. Din păcate, ţara noastră nu dispune de resurse de 

apă deosebite. Situaţia comparativă arată că România se situează 

pe un loc modest atunci când se fac calcule referitoare la resursa 

specifică pe cap de locuitor (Economistul nr.13-14, 14 aprilie 

2014)). Astfel, dispunem de o resursă specifică de 1.948 de 

m
3
/an/locuitor (sau, după alte statistici, 9.760 m

3
/an/locuitor, 

luându-se în considerare şi aportul Dunării), comparativ cu alte 

ţări europene care dispun de: 10.256 m
3
/an/locuitor – Austria, 

11.881 m
3
/an/locuitor – Ungaria, 16.294 m

3
/an/locuitor – 

Slovenia, 20.957 m
3
/an/locuitor – Finlanda, 23.187 m

3
/an/locuitor 

– Croaţia, 82.554 m
3
/an/locuitor – Norvegia etc. 

Resursele de apă sunt distribuite neuniform pe teritoriul 

României. Repartiţia lor este puternic corelată cu distribuţia 

pădurilor. V. Giurgiu evidenţia acest fapt, constatând că zona 

montană (având o pondere de 21% din suprafaţa ţării) furnizează 

două treimi din volumul mediu al apelor scurse, procentul său de 

împădurire fiind de circa 60%; zona de dealuri şi piemont 

(deţinând o pondere de 31% din suprafaţa ţării) asigură o pătrime 

din resursele de apă, având un procent de împădurire de circa 

32%; câmpia şi podişurile joase (extinse pe aproape jumătate din 
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suprafaţa ţării) furnizează circa 10% din resursele de apă, având 

un procent de împădurire foarte redus. Muntele este, deci, 

„castelul de apă”  al ţării (Giurgiu, 1982). 

De asemenea, România se caracterizează prin mari variaţii 

ale volumelor de apă scurse de la un an la altul, cât şi ale debitelor 

de apă în cursul aceluiaşi an. Acest lucru este precizat în 

programele naţionale pentru amenajarea bazinelor hidrografice 

din România din 1976, dar şi din 2013 (http://lege5.ro, respectiv  

http://www.mmediu.ro). Astfel, în sezonul de primăvară (lunile III 

– V) se produce 39,7% din totalul scurgerii anuale, în cel de vară 

(lunile VI – VIII) scurgerea atinge 26,7% din cea anuală, în cel de 

toamnă (lunile IX – XI) volumul scurgerii este 14,2%, iar în 

sezonul de iarnă se scurge 19,4% din stocul mediu multianual. 

Rezultă că sezonul de toamnă este cel mai secetos sezon din 

România şi nu cel de vară, când volumul scurgerii este aproape 

dublu faţă de cel de toamnă! 

Conform celui mai recent plan naţional de amenajare a 

bazinelor hidrografice din România (http://www.mmediu.ro), se 

disting următoarele categorii de folosinţă a resurselor de apă: uz 

menajer, industrial şi agricol (irigaţii, zootehnie, acvacultură), 

utilizarea potenţialului hidroenergetic şi utilizarea potenţialului 

navigabil. 

Pe de altă parte, tot apa este cea care, în anumite condiţii 

legate de lipsa sau starea necorespunzătoare a pădurii, îşi 

manifestă forţa distrugătoare, sub forma inundaţiilor, eroziunii 

solului şi excesului de umiditate, aducătoare de imense pagube 

social-economice.  

Pentru menţinerea şi eventual majorarea resurselor de apă, 

precum şi pentru preîntâmpinarea calamităţilor, vegetaţia 

forestieră are un rol hotărâtor. 

Fondul nostru forestier este amplasat într-un procent 

covârşitor (90%) în zonele de munte şi deal, caracterizate prin 

precipitaţii abundente şi terenuri accidentate, cu o mare energie de 

relief. Perturbarea echilibrului ecosistemelor forestiere produce 

modificări asupra regimului hidrologic al întregii ţări. După cum 

http://lege5.ro/
http://www.mmediu.ro/
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susţinea V. Giurgiu (1982) „pentru condiţiile din ţara noastră, mai 

evident decât pentru multe alte zone ale Terrei, muntele, pădurea 

şi regimul hidrologic sunt indisolubil legate, pe bazine 

hidrografice, prin infinite conexiuni, caracteristice sistemelor 

ciberneticede mare complexitate”. 

Studiile forumului internaţional IPCC (Intergovernmental 

Panel for Climate Change) în domeniul resurselor de apă au arătat 

că schimbările climatice conduc la creşterea globală a cantităţii de 

precipitaţii (crescând în anumite zone şi scăzând în altele) şi, în 

consecinţă, la modificarea ciclului hidrologic şi respectiv a 

regimului hidrologic al râurilor, care este afectat şi de alte 

activităţi umane cum sunt: tăierea pădurilor, urbanizarea, 

utilizarea excesivă a resurselor de apă etc. 

(http://www.mmediu.ro). Cu alte cuvinte, este recunoscută 

influenţa ecosistemelor forestiere asupra regimului hidrologic al 

apelor. În mare parte aceste concluzii la nivel internaţional sunt 

percepute şi în România. 

În continuare vom prezenta câteva informaţii care 

argumentează rolul hidrologic al pădurii. 

 

Ecosistemele forestiere au capacitatea de a reţine în 

coronament o parte considerabilă din precipitaţii. Intercepţia 

variază cu: 

− suprafaţa totală a aparatului foliar, 

− rugozitatea frunzelor, 

− consistenţa arboretului,  

− compoziţia arboretului, 

− vârsta arboretului, 

− prezenţa subarboretului, 

− intensitatea ploii, 

− anotimpul, 

− viteza vântului 

− lucrările silvice desfăşurate etc. 

Intercepţia precipitaţiilor lichide se face prin umezire, iar a 

celor solide prin aderenţa zăpezii pe frunze, ramuri, tulpini. 
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Suprafaţa aparatului foliar poate fi de 5-25 ori mai mare 

decât suprafaţa terenului ocupat de arboretul respectiv. Acesteia i 

se adaugă suprafaţa fusului, ramurilor şi rămurelelor, care, de cele 

mai multe ori, este rugoasă. 

Intercepţia este favorizată în arboretele pluriene, etajate, cu 

consistenţă plină, cu strat arbustiv. 

După căderea frunzelor, capacitatea de retenţie a apei 

scade. 

Scoarţa netedă reţine mult mai puţină apă de precipitaţie. 

În medie  intercepţia ajunge la 25-30% din precipitaţii la 

molid şi brad, 20-25% la pin silvestru, 15% la larice, 10-20 % la 

foioase (Doniţă et al, 1977). 

Speciile de răşinoase sunt capabile de intercepţie şi în 

timpul iernii (Figura 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Pădure de molid iarna, Valea Novicior, 

M-ţii Maramureşului 

(Foto: Bacea Anton, http://www.panoramio.com) 
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Arboretele amestecate de foioase cu răşinoase prezintă 

caracteristici deosebite, de cele mai multe ori favorabile: foioasele 

permit pătrunderea zăpezii la sol în timpul iernii protejând solul 

de îngheţ, iar răşinoasele creează condiţii favorabile pentru topirea 

lentă a acesteia odată cu venirea primăverii. Se prelungeşte astfel 

perioada de topire a zăpezii, ceea ce contribuie la micşorarea 

debitului maxim, favorabil viiturilor de primăvară (Giurgiu, 

1982). 

În anumite condiţii (arborete etajate, consistenţă plină, ploi 

cu intensitate scăzută şi durată mai mică) intercepţia poate să 

reprezinte 60-70% din totalul precipitaţiilor căzute asupra pădurii. 

De aceea, în zonele de munte cu precipitaţii abundente, unde 

există pericolul inundaţiilor, sunt de preferat arboretele cu o mare 

capacitate de intercepţie. În zonele cu o precipitaţii reduse, unde 

se doreşte înmagazinarea în sol a unei cantităţi cât mai mari de 

apă, sunt de preferat arborete care interceptează mai puţină apă de 

ploaie (desigur acolo unde nu există pericolul inundaţiilor şi al 

eroziunii)(Giurgiu, 1978). 

În cazul ploilor grele, intercepţia este de numai 10-20%, 

chiar mai scăzută, iar în cazul ploilor slabe (sub 2 mm) şi de 

scurtă durată, arboretul poate intercepta apa aproape în totalitate 

(Doniţă et al, 1977; Giurgiu, 1982). 

Apa interceptată, parţial se scurge, parţial se evaporă, 

revenind în atmosferă (Doniţă et al, 1977). 

 

Ecosistemele forestiere exercită o mare influenţă asupra 

scurgerilor de suprafaţă. 

Scurgerea de suprafaţă este dependentă de: 

− panta terenului, 

− intensitatea ploii, 

− durata ploii, 

− caracteristicile solului, 

− caracteristicile litierei, 

− compoziţia arboretului, 

− vârsta arboretului, 
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− productivitatea arboretului, 

− intervenţiile antropice. 

Scurgerile de suprafaţă sunt răspunzătoare de eroziuni, 

inundaţii, scăderea exagerată a debitelor pe timp de vară sau 

secetă (Giurgiu, 1982). 

Scurgerea de suprafaţă este redusă în ecosistemele 

forestiere cu litieră bogată, cu un sol profund, bogat în humus şi 

bine structurat, cu arborete amestecate, pluriene sau etajate, 

arborete cu consistenţă plină, chiar în cazul unui teren în pantă 

(Figura 81). În schimb, scurgerea de suprafaţă este mare în 

ecosistemele forestiere puternic degradate prin activităţile 

antropice (păşunat îndelungat şi intensiv în arborete cu consistenţă 

redusă, aflate pe terenuri în pantă, cu solul puternic bătătorit, lipsit 

de humus şi destructurat (Giurgiu, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Pădure de fag, Pârâul Bozghii, M-ţii Făgăraş 

(Foto originală) 
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Cercetările efectuate în ţara noastră au arătat calităţi 

inferioare ale litierei de molid în ceea ce priveşte reţinerea apei 

din precipitaţii, prin urmare crescând scurgerile de suprafaţă 

(Giurgiu, 1978). 

Pentru reducerea scurgerilor de suprafaţă prezintă 

importanţă viteza de infiltraţie a apei în sol. Primăvara, într-un 

ecosistem forestier zăpada se topeşte lent, astfel încât apa se 

infiltrează treptat în sol, neproducându-se viituri şi inundaţii. 

Astfel „pădurea reprezintă cea mai eficientă barieră biologică 

împotriva formării debitelor de viitură ”(Giurgiu, 1982).  

Procesul de topire a zăpezii este influenţat de compoziţia şi 

consistenţa arboretului. 

Topirea întârziată a zăpezii contribuie nu numai la 

infiltrarea apei în sol, ci şi la aprovizionarea pânzei freatice, care 

alimentează izvoarele în premanenţă şi la un nivel relativ constant. 

Coeficientul scurgerii, în terenul descoperit faţă de 

pădurea cu structura normală, creşte considerabil, de până la 10 

ori, uneori fiind chiar de zeci de ori mai mare (Giurgiu, 1982). 

Diferite studii invocate de V. Giurgiu (1982) 

argumentează faptul că procentul de împădurire al unui bazin 

hidrografic este invers proporţional cu debitul maxim. 

Numeroase cercetări efectuate la noi în ţară, dar şi în alte 

ţări ale lumii (menţionate de către Giurgiu, 1982) stabilesc clar, 

sub forma unei legităţi, corelaţia dintre procentul de împădurire şi 

debitul maxim. În România s-au stabilit legăturile dintre procentul 

de împădurire şi debitul maxim, respectiv dintre consistenţa medie 

a pădurilor şi debitul maxim, cu prilejul inundaţiilor din 1970, 

unele dintre cele mai grave calamităţi naturale din România 

secolului XX. Desigur, producerea inundaţiilor catastrofale din 

primăvara anului 1970 s-a datorat în primul rând caracterului 

excepţional al fenomenelor hidrometeorologice însă concentrarea 

rapidă a apelor de scurgere superficiale în bazinele superioare s-a 

datorat stării necorespunzătoare a vegetaţiei forestiere din bazinele 

respective. 
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Ecosistemele forestiere au un rol important în infiltrarea 

apei în sol, asigurând alimentarea pânzei freatice.  

O parte din apa de precipitaţie ajunsă la sol se evaporă, dar 

litiera înmagazinează mari cantităţi de apă, permiţând infiltrarea ei 

în sol. Permeabilitatea solului forestier este deosebit de crescută. 

De asemenea, până la saturare, solul forestier absoarbe mari 

cantităţi de apă. Principala calitate a solului forestier este 

porozitatea acestuia, rezultată în urma activităţii biologice. 

În rezervele de apă freatică din terenurile împădurite intră 

de 1,5-3,4 ori mai multă apă decât în terenurile cu vegetaţie 

ierboasă (Giurgiu, 1978). 

 

O altă cale prin care ecosistemele forestiere influenţează 

regimul hidrologic sunt procesele de evapotranspiraţie, respectiv 

evaporarea apei de pe suprafeţele arborilor, arbuştilor şi a 

plantelor erbacee  şi transpiraţia acestor plante. Cantitatea de apă 

deplasată anual prin ţesuturile acestora este dependentă de mai 

mulţi factori: compoziţia arboretului, consistenţa arboretului, 

suprafaţa aparatului foliar, presiunea atmosferică, temperatura 

aerului, viteza vântului etc. 

Raportul dintre cantitatea de apă consumată în procesul de 

evapotranspiraţie şi creşterea curentă a arboretului arată 

economicitatea folosirii apei în procesul de formare a biomasei 

lemnoase (Giurgiu, 1978). Există cuantificări pentru diferite specii 

de arbori realizate de diverşi cercetători, dar nu întotdeauna 

corespund datele obţinute. Cantitatea de apă necesară formării 

unui metru cub de masă lemnoasă depinde de specie, dar şi de 

vârsta arboretului. Cele mai mari consumatoare de apă sunt 

arboretele mature, viguroase, capabile să acumuleze însemnate 

cantităţi de biomasă (Giurgiu, 1978). 

În ceea ce priveşte un arboret, se apreciază că într-o zi 

călduroasă de vară consumă prin transpiraţie 20-60 mii litri de 

apă/ha. Speciile puţin pretenţioase faţă de apă, cum ar fi pinul, 

necesită pentru producerea biomasei lor o cantitate de apă egală 

cu de o sută de ori masa lor; cele pretenţioase faţă de apă, cum ar 
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fi fagul, solicită o cantitate de patru sute de ori masa lor (Giurgiu, 

1982). Consumul de apă al pădurii este sensibil mai mare decât al 

altor ecosisteme terestre.  Primăvara şi vara, în perioada de 

maximă activitate fiziologică, pădurea poate coborî nivelul apei 

freatice. Cu toate acestea, procesele hidrologice complexe de la 

nivelul bazinelor hidrografice mari demonstrează superioritatea 

suprafeţelor împădurite.   

Pe un teren pe care au fost efectuate tăieri rase sau în 

culturile tinere evapotranspiraţia este redusă; în consecinţă, în 

urma unor precipitaţii abundente scurgerile de suprafaţă cresc (pe 

un teren în pantă) sau terenul se înmlăştinează (pe un teren plan 

sau cu înclinare redusă, cu un anumit tip de sol). 

 

Un alt rol recunoscut al pădurii este acela de protecţie 

împotriva avalanşelor, însă acest rol este îndeplinit numai de 

pădurea matură, cu consistenţă plină (Giurgiu, 1982). În cadrul 

lucrărilor de combatere a avalanşelor „pădurea se situează pe 

primul loc, sub raportul eficienţei tehnico-economice, având un 

efect multiplu asupra zăpezii şi avalanşelor” (Gaspar, 1968). În 

Elveţia au fost constituite zone de protecţie încă din secolul al 

XIV-lea (Giurgiu, 1982).  

Rolul ecosistemului forestier în preîntâmpinarea formării 

avalanşelor se exercită prin:  

− stabilizarea şi ancorarea stratului de zăpadă,  

− atenuarea vitezei vântului, eliminând unul din factorii 

care declanşează avalanşa,  

− reţinerea în coronament a unei cantităţi importante de 

zăpadă, micşorând astfel grosimea stratului de zăpadă 

la sol, element important în formarea avalanşei,  

− reducerea amplitudinii variaţiilor termice, limitând 

gama transformărilor structurale ale stratului de zăpadă 

care favorizează formarea avalanşei. 

Un arboret cu consistenţă redusă poate fi afectat, la fel 

arboretele mature cu consistenţa normală, atunci când avalanşele 

pornesc din zone situate amonte de limita pădurii.  
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În ţara noastră printre speciile recomandate spre a fi 

folosite pe terenuri afectate de avalanşe se numără: Larix decidua, 

Pinus cembra, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Populus 

tremula. Pinus mugo şi Alnus viridis, deşi se dezvoltă bine la 

limita superioară a pădurilor, nu sunt indicate pe terenurile 

afectate de avalanşe, datorită elasticităţii şi formei lor târâtoare, 

care nu sunt de natură să oprească avalanşele, putând avea chiar 

un efect contrar (Gaspar, 1968). În numeroase situaţii, pe terenuri 

afectate de avalanşe, înaintea executării unor plantaţii se impune 

executarea prealabilă a unor construcţii specifice (de exemplu, 

greble paravalanşe). 

 

Ecosistemele forestiere situate la altitudini mari, cu climat 

rece şi umed, aduc un plus de precipitaţii, de 5-10%, prin 

condensarea ceţii pe suprafaţa mare a arborilor. În perioadele reci 

ceaţa se depune sub formă de chiciură, revenind apoi prin 

sublimare în aer sau prin topire în sol (Doniţă, 1977). 

 

Este pe deplin înţeleasă ideea polifuncţionalităţii oricărui 

ecosistem forestier (unul şi acelaşi ecosistem îndeplineşte 

simultan mai multe funcţii). Pe criterii de gospodărire însă, 

pădurile au fost împărţite în două grupe funcţionale: grupa I 

(păduri cu funcţii speciale de protecţie) şi grupa a II-a (păduri de 

producţie şi protecţie). În cadrul primei grupe există o subgrupă a 

pădurilor care au un rol deosebit în protecţia apelor („zona I”), 

fiind cuprinse arboretele situate în perimetrele de protecţie a 

izvoarelor, arboretele situate pe versanţii lacurilor de acumulare şi 

naturale, arboretele situate pe malurile râurilor, canalelor 

navigabile, arboretele situate în zona de formare a avalanşelor etc. 

 

Înaintarea arboretelor în vârstă nu reduce eficacitatea 

hidrologică a acestora, cu condiţia ca, la vârste înaintate, pe 

măsura scăderii consistenţei, să se dezvolte subarboretul şi cel de 

al doilea etaj (Giurgiu, 1982). 
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Sub raportul îndeplinirii funcţiei hidrologice de către 

ecosistemul forestier, studiile recomandă arboretele diversificate 

în plan vertical şi orizontal, amestecate, bietajate, pluriene, 

constituite din specii forestiere autohtone. 

Rolul hidrologic al pădurii scade în urma unor activităţi 

antropice antiecologice (ex.: defrişări, tăieri rase, păşunat etc.). În 

urma unor astfel de intervenţii, 

− dispare intercepţia,  

− se reduce infiltraţia, 

− se măreşte considerabil scurgerea de suprafaţă, 

− creşte frecvenţa şi mărimea debitelor de viitură etc. 

 

Pădurea şi protecţia solului 

Solul s-a format de-a lungul timpului ca produs al unui 

intens proces de asimilare a energiei solare de către biosferă care, 

prin intermediul plantelor cu clorofilă a acţionat asupra litosferei. 

Pădurea a avut un rol de prim rang în formarea solurilor pe Terra 

(Giurgiu, 1982).  

Pădurea îndeplineşte, din punct de vedere edafic, două 

funcţii: de pedogeneză, de formare a solurilor forestiere, respectiv 

de protecţie a solurilor şi a formelor de relief. 

Ecosistemele forestiere sunt importante pentru fertilitatea 

solului. Sistemul radicelar îmbogăţeşte solul prin extragerea de 

substanţe nutritive de la mari adâncimi, inaccesibile plantelor 

erbacee. Litiera, după descompunere, înapoiază o mare parte din 

substanţele consumate. 

 

Degradarea solului se poate înfăptui foarte rapid, însă 

refacerea lui durează timp îndelungat, astfel încât este necesară 

preîntâmpinarea deteriorării prin orice mijloace. 

Eroziunea solului înseamnă pierderea fertilităţii acestuia, 

scoaterea din circuitul economic a solurilor cultivabile. Dar 

eroziunea solului înseamnă, deopotrivă, colmatarea cu aluviuni a 

râurilor, lacurilor de acumulare, micşorând capacitatea de scurgere 

a viiturilor şi, astfel, crescând pericolul inundaţiilor. 
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Rolul antierozional al pădurii a fost înţeles încă din 

antichitate. Pliniu cel Bătrân consemna în scrierile lui că prin 

distrugerea pădurilor de pe versanţi s-au format torenţi periculoşi 

(Giurgiu, 1978). 

Acţiunea antierozională se bazează în principal pe 

următoarele însuşiri ale ecosistemelor forestiere: 

− reduc cantitatea şi viteza de scurgere a apei de pe 

versanţi (prin intercepţe, infiltraţie puternică şi 

evapotranspiraţie),  

− consolidează terenul prin intermediul sistemului 

radicelar, 

− protejează solul de efectul distructiv al picăturilor de 

ploaie prin prezenţa litierei, 

− reduc viteza vântului. 

Datorită acestor caracteristici, ecosistemele forestiere 

contribuie şi la prevenirea alunecărilor de teren. 

Exercitarea funcţiei antierozionale este dependentă de: 

− compoziţia specifică (de pildă, arboretele pure de 

răşinoase, mai ales molidişurile, sunt inferioare sub 

aspect antierozional),  

− consistenţa arboretului, 

− prezenţa litierei (în acest sens fiind foarte concludente 

măsurătorile lui Arghiriade, 1966, citat de Giurgiu, 

1978; conform acestora un arboret de fag, cu litieră, a 

reţinut de 16 ori mai multe aluviuni decât un teren cu 

vegetaţie ierboasă; din contră, în acelaşi arboret, dar 

lipsit de litieră, eroziunea a fost de 3 ori mai mare 

comparativ cu terenul înnierbat). 

Acelaşi Giurgiu (1978), consultând diverse studii făcute de 

cercetătorii români, evidenţiază însuşirea antierozională a 

ecosistemelor forestiere: într-o pădure corespunzător structurată 

eroziunea este foarte redusă (sub 1m
3
/an/ha), chiar pe terenuri cu 

pante mari; faţă de pajiştile naturale, eroziunea în păduri este de 2-

4 ori mai mică, iar faţă de păşunile degradate de 10-20 ori. 
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Capacitatea antierozională poate fi afectată negativ în 

urma tăierilor rase, a tăierilor succesive sau progresive cu 

perioade scurte de regenerare (Figurile 82, 83); eroziunea se 

manifestă şi în arboretele aflate pe terenuri în pantă şi intens 

păşunate, în cele cu consistenţa redusă şi în cele calamitate de 

vânt, zăpadă sau incendii. De asemenea, capacitatea erozională 

poate fi scăzută şi  prin anumite lucrări de exploatare a lemnului, 

efectuate prin tehnologii necorespunzătoare  (Giurgiu, 1978). 

În S.U.A., în urma unor defrişări, s-a constatat o degradare 

masivă a solului. Au fost efectuate numeroase studii şi s-au luat 

măsuri corespunzătoare. Giurgiu (1982) citează următoarele 

concluzii foarte grăitoare: pentru îndepărtarea unui strat de 20 cm 

de sol, apelor de suprafaţă le-ar trebui:  

− 174 mii ani dacă solul este împădurit,  

− 29 mii ani în cazul unei păşuni folosită raţional, 

− numai 15 ani în condiţiile unei monoculturi de porumb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Eroziunea solului în urma defrişării 

(http://www.ordineazilei.ro) 

 

http://www.ordineazilei.ro/
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(http://www.stylepinner.com) 

 

 

(http://remaingreen.weebly.com) 

 

Figura 83: Aspecte ale degradării solului după defrişare 

http://www/
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După cum menţionam puţin mai devreme, ecosistemele 

forestiere îşi exercită rolul protector şi împotriva alunecărilor de 

teren. Fenomenul se produce pe terenuri lipsite de vegetaţie 

forestieră, dar şi în fond forestier în urma descoperirii terenului 

prin tăieri rase sau tăieri succesive ori progresive cu perioade 

scurte de regenerare (Figura 84). 

Frecvenţa redusă a alunecărilor de teren în pădurile 

normale, mature şi bine gospodărite se explică prin capacitatea 

ecosistemelor forestiere de a consolida şi stabiliza solul prin 

ramificaţiile întreţesute ale sistemului radicelar, dar şi prin 

regimul hidrologic caracteristic acestor ecosisteme (Giurgiu, 

1978). 

În urma despăduririlor apare un grav dezechilibru 

determinat de putrezirea rădăcinilor (ceea ce reduce coeziunea 

straturilor de suprafaţă) şi de schimbarea regimului hidrologic 

(lipsind procesul de evapotranspiraţie, creşte umiditatea terenului 

şi se ridică nivelul apei freatice). Descompunerea sistemului 

radicelar se realizează în circa 5 ani, pentru unele specii chiar mai 

rapid (la fag, de pildă)(Giurgiu, 1978).  

Acelaşi autor consideră alunecările de teren ca fiind mult 

mai periculoase decât eroziunea. Argumentează această afirmaţie 

prin imprevizibilitatea producerii lor.  

De regulă, alunecările de teren au loc după ploi 

îndelungate în zonele de deal (acolo unde rocile permeabile 

alternează cu roci impermeabile). 

În România alunecările de teren sunt destul de răspândite. 

Suprafaţa totală supusă alunecărilor de teren este apreciată la 

900.000 hectare. În ţara noastră cea mai importanţă şi cunoscută 

alunecare de teren a constituit-o deplasarea Vârfului Suhardelului 

care a dus la bararea râului Bicaz şi formarea Lacului Roşu. 

Alunecări de teren de amploare s-au produs la Malul cu Flori în 

iunie 1979 şi Vârfuri în februarie 1980 – ambele în judeţul 

Dâmboviţa; Zameş (în 1992) în judeţul Bacău şi Izvoarele (august 

1993) în judeţul Galaţi. Primele 3 cazuri au fost declanşate de 

precipitaţii puternice. Dacă 
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Figura 84: Alunecări de teren după defrişări 

http://kft.co.ke/
http://www.bbc.co.uk/
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alunecările de teren de la Malul cu Flori nu au produs pierderi 

mari, deplasarea terenului de la Vârfuri a afectat centrul civic al 

localităţii (http://www.isujcv.ro). Cauza alunecărilor de teren de la 

Izvoarele este controversată.  

„Pădurea reprezintă scutul cel mai sigur împotriva 

declanşării proceselor de alunecare a terenurilor. ”(Giurgiu, 1982) 

Autorul menţionat anterior citează alte studii, concluzionând pe 

baza acestora că tot vegetaţia forestieră are menirea de a combate 

urmările alunecărilor de teren, acolo unde ele s-au produs, dar cu 

cheltuieli şi mari eforturi. 

În primii ani după plantare, contribuţia efectivă a 

vegetaţiei forestiere este redusă, fiind importante în acest stadiu 

lucrările ajutătoare de pregătire a terenului, susţinerea versanţilor, 

eliminarea excesului de apă din microdepresiuni etc. Pe măsură ce 

culturile cresc, are loc consolidarea stratului de la suprafaţă. 

Culturile forestiere instalate contribuie efectiv la stabilizarea 

terenului de la vârsta de 10-15 ani, în cazul speciilor rapid 

crescătoare (salcâm, anin, sălcii, cătină albă etc.) sau 15-20 ani, 

chiar mai târziu, în cazul speciilor cu creştere mai redusă în 

tinereţe (stejar, frasin, cireş, sălcioară, pini etc.). 

 

Ecosistemele forestiere sunt foarte importante şi în 

combaterea eroziunii eoliene.  

La jumătatea secolului trecut au fost fixate nisipurile 

mobile din sudul Olteniei prin plantarea de salcâmi pe 100 000 ha. 

Ulterior arborii au fost tăiaţi fără milă. Localnicii s-au putut 

convinge, pe experienţa proprie, de rolul de fixare exercitat de 

vegetaţia forestieră. Şi nu numai de acesta! Au înţeles importanţa 

pădurilor pentru protejarea solului, pentru asigurarea echilibrului 

hidrologic, fiind primii din ţara noastră care au infiinţat asociaţii 

pentru împăduriri. 

Vegetaţia forestieră reduce viteza vântului, protejând astfel 

solul. S-a demonstrat că la o viteză a vântului de 10 m/s sunt 

antrenate particule de 1 mm diametru, iar vântul de 20 m/s poate 

http://www.isujcv.ro/
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spulbera chiar şi particule de 3 mm (Walter, 1960, citat de 

Giurgiu, 1982). 

 

Ecosistemele forestiere realizează şi o altfel de protecţie a 

solului, anume prevenirea înmlăştinirii acestuia. În procesul de 

evapotranspiraţie se consumă 50-70% din cantitatea de precipitaţii 

căzute asupra pădurii. Pe un teren predispus la înmlăştinire, plan, 

efectuarea unor tăieri rase conduce la un exces de umiditate.  

La noi în ţară destul de frecvente sunt înmlăştinirile în 

stejăretele de la câmpie, pe platourile colinelor în gorunete, pe 

terenuri plane sau uşor înclinate în molidişuri etc. Frecvenţa şi 

amploarea lor sunt corelate cu extinderea tăierilor rase, combinate 

cu păşunatul excesiv, acesta din urmă putând provoca înmlăştiniri 

chiar şi în păduri de stejari mature (Giurgiu, 1982). 

 

În valoroasa lucrare din 1978, Giurgiu concluzionează 

astfel: „Funcţia de protecţie a solului valorifică însuşirea 

ecosistemelor forestiere de a evita şocurile de denudaţie, de a 

proteja solurile împotriva eroziunii şi a alunecărilor, de a reţine 

materialele aluvionare, de a consolida malurile cursurilor de apă, 

de a stabiliza nisipurile mobile sau slab coezive, de a evita excesul 

de umiditate sau înmlăştinarea solului. ” 

 

În România, unde panta medie a pădurilor de deal şi  

munte este ridicată (mai ales în făgete), este deosebit de 

importantă funcţia de protecţie a solului, fapt de care trebuie să 

ţină seama modul de gospodărire a pădurilor.  

Giurgiu sublinia în lucrările sale predispoziţia naturală a 

fondului nostru forestier (caz unic în Europa, după cercetările 

sale!) la eroziuni şi alunecări de teren.  

În cadrul grupei I există „zona II” ce cuprinde pădurile cu 

funcţie de protecţie a solului contra eroziunii, din această 

categorie făcând parte: arboretele de pe stâncării, grohotişuri sau 

pe terenuri cu eroziune avansată;  arboretele de pe terenuri cu 

înclinare peste 30
° 

sau de pe terenuri cu pante mai mici dar cu 
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evident pericol de alunecări şi eroziuni;  arboretele din  jurul 

construcţiilor hidrotehnice şi industriale pe o rază de 50 m; 

arboretele limitrofe căilor de comunicaţie; arboretele din zona de 

formare a avalaşelor; arboretele din jurul minelor şi carierelor de 

suprafaţă; arboretele şi culturile forestiere de pe nisipurile mobile 

şi slab coezive; arboretele de pe terenuri înmlăştinate etc. 

 

Pădurea şi sănătatea omului 

Ecosistemele forestiere exercită o „funcţie nobilă”, aceea 

de a ocroti sănătatea omului, pe care singur şi-o periclitează cu 

„propriile acţiuni obligate sau nesăbuite” (Giurgiu, 1978). 

Efectul sanogen al ecosistemelor forestiere este 

arhirecunoscut, acesta făcând obiectul multor abordări exhaustive. 

În lucrarea de faţă prezentăm, lapidar, exemple şi date 

semnificative despre impactul pădurii asupra elementelor care 

condiţionează sănătatea omului. 

 

Fiziologia omului este adaptată la o anumită compoziţie a 

aerului. Omul are nevoie de oxigen pentru respiraţie. Ecosistemele 

forestiere eliberează, în urma fotosintezei, o importantă cantitate 

din acest gaz.  

În procesul de asimilaţie clorofiliană, vegetaţia forestieră 

produce cu atât mai mult oxigen liber şi consumă cu atât mai mult 

dioxid de carbon cu cât producţia de biomasă vegetală este mai 

mare. S-a stabilit că în procesul de formare a unei tone de masă 

lemnoasă, pădurea eliberează 1,3 t oxigen liber (Giurgiu, 1982).  

Pădurile tropicale produc cea mai crescută cantitate de 

oxigen, aceasta putând ajunge la 40-60 t /ha /an. Pădurile 

temperate pot să producă până la 20-40 t /ha / an. 

În zilele călduroase un hectar de pădure de mare 

productivitate elimină 180-220 kg oxigen pe zi.  

Un arbore de fag, de 25 m înălţime şi cu diametrul 

coroanei de 15 m, produce într-o oră 1,7 kg de oxigen, ceea ce 

reprezintă necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile. 
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După producţia de oxigen, ecosistemele forestiere se 

detaşează net de celelalte tipuri de ecosisteme terestre şi marine. 

Ecosistemele forestiere consumă cantităţi impresionante de 

dioxid de carbon (cca. 1,8 t pentru formarea unui metru cub de 

lemn).  

În zilele călduroase un hectar de pădure de mare 

productivitate consumă 220-280 kg de dioxid de carbon / zi.  

Producţia de oxigen şi consumul de dioxid de carbon 

depind de compoziţia specifică, vârsta arboretului, caracteristicile 

de biotop etc. Cel mai mare randament se înregistrează la vârsta 

realizării maximului de creştere curentă, iar în perioada de 

vegetaţie – în lunile de maximă activitate fotosintetică (mai-iunie 

în România). 

 

Pădurea epurează microbian aerul, arborii componenţi 

având capacitatea de a emana fitoncide. Giurgiu (1978) citează 

diverşi autori conform cărora fitoncidele eliberate de aparatul 

foliar al stejarului distrug microbii dizenteriei, cele eliberate de 

brad distrug microbii difteriei, iar cele produse de pin şi alte 

răşinoase atacă microbii tuberculozei.  

 

Vegetaţia forestieră acţionează asupra poluanţilor chimici, 

neutralizându-i. De exemplu, bioxidul de sulf - deosebit de 

dăunător pentru om - este fixat şi metabolizat. Giurgiu (1982) 

citează nişte rezultate interesante obţinute la noi în ţară: în condiţii 

de poluare intensă cu bioxid de sulf, în plin sezon de vegetaţie, 

concentraţia SO2 de sub coronamentul pădurii din zona 

combinatului siderurgic Reşiţa a scăzut la 28-48% din 

concentraţia din cursul iernii, marcând astfel un eficient proces de 

purificare a aerului. 

Bineînţeles, ecosistemele forestiere, fixând şi 

metabolizând gazele toxice, nu pot rezista decât până la anumite 

limite, peste care sunt şi ele grav afectate (Figura 85). 
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Figura 85: Pădure din Cehia afectată de emisiile de sulf 

(https://commons.wikimedia.org) 

 

 

Pădurea are capacitatea de a filtra aerul de pulberile aflate 

în suspensie. Efectul se produce prin depunerea acestora odată cu 

reducerea vitezei vântului. 

Pentru îndeplinirea funcţiei de filtrare se recomandă 

păstrarea, respectiv crearea arboretelor amestecate, pluriene, 

etajate, cu subarboret bogat. Speciile foarte eficiente sunt cele cu 

frunze păroase, cu nervuri pronunţate, de asemenea  rezistente la 

poluare; dintre speciile autohtone se remarcă carpenul, cerul, 

gârniţa, ulmul, iar dintre cele exotice  castanul porcesc. 

Chiar şi arborii izolaţi reţin pulberile din aer. 

Depunerile sunt spălate de ploi şi încorporate în sol, iar 

aparatul foliar îşi reînnoieşte capacitatea filtrantă. 
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Prin capacitatea de a filtra şi epura aerul pe cale 

biochimică şi mecanică, la care se adaugă însuşirea de a emana 

oxigen şi absorbi dioxid de carbon, pădurea formează adevărate 

rezervoare naturale de aer curat şi sănătos. Din acest motiv, s-a 

încetăţenit denumirea de „plămâni ai oraşelor” atribuită pădurilor 

şi zonelor verzi din apropierea marilor aglomerări omeneşti. 

(Giurgiu, 1982) 

 

Trebuie menţionată, de asemenea, capacitatea 

ecosistemelor forestiere de a asigura calitatea apei. 

Astfel, apa care traversează pădurea conţine mai puţine 

bacterii; există studii care evidenţiază scăderea semnificativă a 

cantităţii de bacterii din apă, după ce aceasta stăbate pădurea; 

chiar mai mult, se evidenţiază capacitatea filtrantă diferită, funcţie 

de speciile de arbori. 

Transparenţa apei se îmbunătăţeşte la traversarea unei 

păduri. 

Temperatura apei se menţine mai scăzută într-un teren 

împădurit, faţă de unul descoperit, acest fapt influenţând pozitiv 

asupra caracteristicilor bacteriologice şi organoleptice ale apei. 

 

Importantă pentru sănătatea omului este şi funcţia 

antifonică a ecosistemelor forestiere. Liniştea din pădure se 

explică nu numai prin distanţa faţă de sursă, ci şi prin însuşirile 

ecosistemelor forestiere de a reduce intensitatea zgomotelor. La 

aceasta contribuie coronamentul, trunchiurile arborilor, 

subarboretul şi litiera. (Giurgiu, 1978) 

Efectul antifonic depinde de speciile componente, dar şi de 

consistenţa arboretului. 

 

În lumina celor discutate, nu putem decât să fim cu totul 

de acord cu Plinius cel Bătrân, care spunea că pădurea este 

„summum munus homini datum”. 
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LISTA SPECIILOR LEMNOASE 

 

Subîncrengătura Gymnospermae 

 

Familia Ginkgoaceae 

Ginkgo biloba 39 

Familia Pinaceae 

Abies alba 10, 106 

Abies nordmanniana 15 

Abies concolor 15 

Abies cephalonica 16 

Larix decidua 23, 106 

Picea abies 16, 106 

Picea orientalis 22 

Picea pungens 22 

Pinus cembra 33, 106 

Pinus mugo 94,106 

Pinus nigra 31 

Pinus nigra var. banatica 33 

Pinus strobus 33 

Pinus sylvestris 28,106 

Pseudotsuga glauca 35 

Pseudotsuga menziesii 34 

Familia Taxodiaceae 

Taxodium distichum 36 

Sequoia gigantea 36 

Familia Cupressaceae 

Chamaecyparis lawsoniana 38 

Juniperus communis 95, 106 

Juniperus communis ssp. nana 96, 106 

Thuja occidentalis 37 

Thuja orientalis 37, 110 

Familia Taxaceae 

Taxus baccata 38, 106 
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Subîncrengătura Angiospermae 

 

Familia Magnoliaceae 

Magnolia kobus 84 

Platanus x acerifolia 85 

Platanus orientalis 85 

Platanus occidentalis 85 

Familia Ulmaceae 

Ulmus glabra 84, 106 

Ulmus laevis 106 

Ulmus minor 84, 106 

Ulmus procera 106 

Familia Moraceae 

Morus alba 110 

Familia Juglandaceae 

Juglans regia 110 

Famila Fagaceae 

Fagus orientalis 40, 107 

Fagus sylvatica 41, 107 

Quercus cerris 47, 107 

Quercus dalechampii 107 

Quercus frainetto 57 

Quercus pedunculiflora 57 

Quercus petraea 49, 107 

Quercus polycarpa 107 

Quercus pubescens 60, 107 

Quercus robur 52, 107 

Familia Betulaceae 

Alnus alnobetula (Alnus viridis) 96, 107 

Alnus glutinosa 61, 107 

Alnus incana 65, 107 

Betula alba ssp. glutinosa 107 

Betula pendula 68, 107 

Familia Corylaceae 

Carpinus betulus 71, 107 
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Corylus avellana 96, 107 

Familia Grossulariaceae 

Ribes alpinum 107 

 Ribes nigrum 107 

 Ribes petraeum 107 

 Ribes rubrum 111 

Ribes uva-crispa 107 

Familia Rosaceae 

Amygdalus nana 107 

Cerasus avium (Prunus avium) 86, 107 

Cerasus fruticosa 107 

Crataegus calycina 108  

Crataegus laevigata 108 

Crataegus monogyna 98, 108 

Cydonia oblonga 111 

Malus sylvestris 85, 108 

Padus avium (Prunus padus) 86, 108 

Prunus cerasifera 111 

Prunus domestica 111 

Pyrus pyraster 85, 108 

Prunus spinosa 99, 108 

Rosa canina 108 

Rosa foetida 111 

Rosa pendulina 108 

Rubus caesius 98, 108 

Rubus hirtus 98, 108 

Rubus idaeus 98, 108 

Sorbus aucuparia 86, 108 

Spiraea chamaedryfolia 108 

Familia Caesalpinaceae 

Gleditsia triacanthos 86, 111 

Familia Fabaceae 

Amorpha fruticosa 99, 112 

Cytissus scoparius 112 

Robinia pseudacacia 87, 112 
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Spartium junceum 112 

Familia Elaeagnaceae 

 Eleagnus angustifolia 112 

Hippophae rhamnoides 100, 108 

Familia Cornaceae 

Cornus mas 100, 108 

Cornus sanguinea 100, 108 

Familia Celastraceae 

Euonymus europaeus 100, 108 

Euonymus verrucosus 100, 108 

Familia Rhamnaceae 

Frangula alnus (Rhamnus frangula) 108  

 Rhamnus cathartica 108 

Familia Vitaceae 

 Parthenocissus inserta 113 

Vitis labrusca 113 

Vitis rupestris 113 

 Vitis silvestris 108 

Familia Hippocastanaceae 

Aesculus hippocastanum 90, 112 

Familia Aceraceae 

Acer campestre 90, 109 

Acer negundo 90, 112 

Acer platanoides 88, 109 

Acer pseudoplatanus 88, 109 

Acer saccharinum 90 

Acer tataricum 90, 109 

Familia Anacardiaceae 

 Cotinus coggygria 109 

Rhus typhina 112 

Familia Tiliaceae 

Tilia cordata 90, 109 

Tilia platyphyllos 91, 109 

Tilia tomentosa 91, 109 
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Familia Salicaceae 

Populus alba 75, 109 

Populus tremula 76, 109 

Populus nigra 77, 109 

Salix alba 80, 109 

Salix capraea 83, 109 

Salix cinerea 96, 109 

Salix fragilis 82, 109 

Salix purpurea 96, 109 

Salix reticulata 98, 109 

Salix retusa 98, 109 

Salix triandra 98, 109 

Familia Ericaceae 

Vaccinium myrtillus 103, 109 

Vaccinium vitis-idaea 103, 109 

Familia Oleaceae 

Fraxinus excelsior 92, 109 

Fraxinus ornus 92, 109 

Ligustrum vulgare 103, 110 

Familia Solanaceae 

Lycium barbarum 113 

Familia Bignoniaceae 

Catalpa bignonioides 91 

Familia Caprifoliaceae 

Lonicera coerulea 110 

Sambucus nigra 103, 110 

Sambucus racemosa 103. 110 

Viburnum lantana 104, 110 

Viburnum opulus 110 
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LISTA SPECIILOR DE INSECTE 

 

Ordinul Orthoptera 

Familia Gryllotalpidae  

  Gryllotalpa gryllotalpa 142 

Ordinul Hemiptera 

 Familia Pemphigidae 

  Pemphigus bursarius 154 

  Pemphigus filaginis 154 

  Pemphigus spirothecae 154 

 Familia Psyllidae 

Camarotoscena speciosa 154 

  Psyllopsis fraxini 151 

Ordinul Hymenoptera 

 Familia Cynipidae 

  Andricus caputmedusae 156 

  Andricus foecundatrix 156 

  Andricus gallaetinctoriae 156 

  Andricus hungaricus 156 

  Andricus quercuscalicis 159 

  Biorhiza pallida 159 

  Cynips divisa 159 

  Cynips quercus 159 

  Cynips quercusfolii 159 

  Neuroterus numismalis 161 

  Neuroterus quercusbaccarum 161 

 Familia Siricidae 

Urocerus gigas 136 

Ordinul Coleoptera 

 Familia Cerambycidae 

  Saperda populnea 154 

 Familia Chrysomelidae 

  Agelastica alni 124 

Melasoma populi 126 

   



Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     197                    

Familia Curculionidae 

Balaninus glandium 137 

Blastophagus minor  136 

Blastophagus piniperda 135 

Dorytomus taeniatus 162  

Hylobius abietis 142 

Ips typographus  133 

 Familia Elateridae 

  Agriotes lineatus 140 

 Familia Scarabaeidae 

  Melolontha melolontha 140 

 Familia Tenebrionidae 

  Opatrum sabulosum 141 

Ordinul Lepidoptera 

 Familia Coleophoridae  

Coleophora laricella 127  

 Familia Cossidae  

Cossus cossus 128  

Zeuzera pyrina  130 

Familia Erebidae 

Lymantria dispar 115 

Lymantria monacha 126 

Dasychira pudibunda (Calliteara 

 pudibunda) 117 

Familia Geometridae 

Operophtera brumata 120 

Erannis defoliaria 120 

Agriopis aurantiaria 120 

 Familia Lasiocampidae  

  Dendrolimus pini 127 

Malacosoma neustria 123 

 Familia Notodontidae  

Thaumetopoea processionea 124 

Familia Tortricidae  

Cydia strobilella 137 
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Retinia (Petrova) (Evetria) resinella 146 

Tortrix viridana 119 

Ordinul Diptera   

Familia Cecidomyiidae 

  Agevillea  abietis 146 

  Dasineura acercrispans  147 

  Dasineura  alni 149 

Dasineura  fraxini 151 

Dasineura  ruebsaameni 149 

Dasineura  tiliamvolvens 162 

  Dasineura  tympani 149 

Didydomyia reaumuriana 162 

Hartigiola annulipes 151 

Kaltenbachiola strobi 146 

Macrodiplosis dryobia 161 

Macrodiplosis volvens 161 

Mikiola fagi 151 

Reseliella piceae 139 

Rhabdophaga heterobia 162 

Taxomyia taxi 147 

Zygiobia carpini 149 
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http://www.ziartarguneamt.ro 

http://www.zin.ru 

 

 

http://www.enjoyourholiday.com/
http://www.isujcv.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.ordineazilei.ro/
http://www.panoramio.com/
http://www.rosilva.ro/articole/daunatori_biotici_ai_padurilor
https://commons.wikimedia.org/
https://en.wikipedia.org/
http://forestry.oxfordjournals.org/
http://graellsia.revistas.csic.es/
http://www.conifers.org/pi/Larix_decidua.php
http://www.conifers.org/pi/Larix_decidua.php
http://www.euforgen.org/distribution-maps
http://aramel.free.fr/
https://commons.wikimedia.org/
http://cuic.entomology.cornell.edu/
http://evergestis.livejournal.com/
http://idtools.org/id/leps/tortai
http://perhoset.perhostutkijainseura.fi/
http://www.arkive.org/
http://www.bomenbieb.nl/
http://www.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/evergreen/larch/yellowedneedles.html
http://www.lepiforum.de/
http://www.rightplants4me.co.uk/
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.zin.ru/


Păduri din România – Elemente de dendrologie şi ecologie     202                    

Imaginile folosite pentru ilustrarea galelor şi a insectelor galigene 

au fost preluate de pe: 

http://aramel.free.fr 

https://ca.wikipedia.org 

https://commons.wikimedia.org 

http://insektenfotos.de 

http://liboupat2.free.fr 

http://vitusltd.ru 

http://www.bladmineerders.nl 

https:// www.biolib.cz 

https:// www.biopix-foto.de 

https://www.flickr.com 

http://www.galerie-insecte.org 

http://www.hlasek.com 

http://www.naturespot.org.uk 

http://www.pflanzengallen.de 

http://aramel.free.fr/
http://insektenfotos.de/
http://liboupat2.free.fr/
http://vitusltd.ru/
http://www.bladmineerders.nl/
http://www.biolib.cz/en/image/id160683/
http://www.biopix-foto.de/cynips-divisa_photo-94581.aspx
http://www.galerie-insecte.org/
http://www.hlasek.com/
http://www.naturespot.org.uk/
http://www.pflanzengallen.de/

