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1. Necesitatea şi cerinţele unei gospodăriri durabile a pădurilor   
 
     Conceptul de dezvoltare durabilă ("sustainable development", "nachhaltige Entwicklung")a 
apărut în condiţiile conştientizării faptului că resursele planetei nu sunt inepuizabile şi că actualul 
mod de dezvoltare a societăţii omeneşti tinde să ducă la ruinarea între civilizaţii datorită 
fenomenelor negative pe care le generează, între care conflictele sociale şi degradarea mediului 
înconjurător sunt cele mai grave. 
  "Conform definiţiei date de Comisia Brundtland (Comisia Mondiala pentru Mediul 
Inconjurator şi Dezvoltare), dezvoltarea durabilă înseamnă acel mod de dezvoltare care are în 
vedere atât nevoile generaţiei actuale, cât şi ale celor viitoare, ceea ce pentru agricultură, silvicultură 
şi pescuit implică conservarea solului, a apei şi a patrimoniului genetic, precum şi utilizarea acelor 
tehnologii care sunt adecvate din punct de vedere tehnic, viabile economic, social acceptabile şi 
nedăunatoare mediului înconjurător (Lanly, 1995). 
   Dat fiind rolul economic pe care îl au pădurile în diferite zone ale globului, dar mai ales 
rolul lor ecologic de excepţie în contextul degradării tot mai accentuate a mediului înconjurător, 
gospodărirea durabilă a pădurilor ("sustainable forest management", "nachhaltige Bewirtschaftung 
der Walder") este considerată a fi una dintre principalele căi de realizare a unei dezvoltări durabile 
de ansamblu a societăţii. 
  In ce măsură însă gospodărirea pădurilor poate fi apreciată, la diferite nivele, ca fiind 
durabilă ? Faptul că acest concept este înţeles în moduri foarte diferite (Schanz, 1995) indică nevoia 
stabilirii unor criterii şi indicatori cantitativi, pe baza cărora să se poată face o apreciere cât mai 
obiectivă. 
  Criteriile acceptate în prezent pentru pădurile din zona temperată şi boreală (Lanly, 1995; 
Schneider, 1995) sunt: menţinerea şi îmbunătăţirea corespunzătoare a resurselor forestiere şi a 
contribuţiei lor la circuitul global al carbonului, menţinerea sănătăţii şi vitalitaţii ecosistemelor 
forestiere, menţinerea şi stimularea funcţiilor de producţie ale pădurilor (lemn şi alte produse), 
menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii ecosistemelor forestiere, menţinerea şi 
îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie a solului şi a apelor, menţinerea altor funcţii sociale sau 
economice ale pădurilor. 
  Aceste criterii exprimă tot atâtea cerinţe ce trebuie îndeplinite simultan pentru a se 
considera ca gospodărirea pădurilor este durabilă. La diferite nivele, acestea pot fi completate cu 
cerinţe suplimentare, generale sau specifice (Giurgiu, 1995b), dar primele două cerinţe pot fi 
considerate ca fiind fundamentale, căci toate celelalte pot fi satisfăcute numai în măsura în care 
actualele resurse forestiere sunt conservate şi dezvoltate, iar starea de sănătate şi vitalitatea lor este 
menţinută sau chiar îmbunătăţită. 
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 2. Problemele de protecţie specifice pădurilor de molid şi modul de gospodărire a 
acestor păduri 
 
 Actualele păduri de molid din Romania, şi în general din Europa, sunt păduri cultivate şi 
numai în mică măsură păduri naturale. Caracteristic acestor păduri este faptul că au o structură 
foarte simplă, fiind în majoritatea cazurilor constituite din arborete pure sau aproape pure şi echiene. 
Ca urmare, ele sunt ecosisteme instabile şi sunt uşor dereglate de acţiunea unor factori externi sau 
interni perturbatori, dintre care un loc aparte îl au vântul, zăpada, insectele care atacă între scoarţă şi 
lemn şi unele ciuperci xilofage. In ţara noastră, în ultima sută de ani, pentru care exista consemnări, 
pe arii mai restrânse au produs pagube însemnate şi Lymantria monacha, Hylobius abietis, cerbul. 
     Starea actuală a acestor păduri este rezultatul unui anumit mod de dezvoltare economico-
socială, căruia i-a corespuns şi un anumit mod de gospodărire a pădurilor, în care criteriul efcienţei 
economice sau criterii politice au prevalat. Este evident că aceleaşi criterii, în contextul unui anumit 
nivel al cunoştinţelor şi al tehnicii din diferite etape de dezvoltare a societăţii şi a silviculturii, au 
determinat şi alegerea metodelor şi mijloacelor de protejare a pădurii împotriva acestor factori 
dăunători. Ilustrativ din acest punct de vedere este modul cum au evoluat metodele şi mijloacele de 
combatere a dăunătorului Hylobius abietis L. în Europa şi în România (Olenici şi Olenici, 1994), ori 
concepţia privind combaterea ciupercii Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. în Europa (Stille,1982). 
 Multe dintre metodele şi mijloacele recomandate de-a lungul timpului s-au dovedit ulterior a 
fi ineficiente, fie din punct de vedere tehnic, fie din punct de vedere economic. Elocvente în acest 
sens sunt procedeele recomandate pentru protejarea plantaţiilor de molid împotriva atacului de 
Hylobius abietis prin adunarea gândacilor din culturi, săparea unor şanţuri de izolare a culturilor sau 
atragerea gândacilor la scoarţe-cursă, ca şi săparea şanţurilor de izolare în jurul arborilor infestaţi de 
Heterobasidion annosum pentru a preveni răspândirea ciupercii. 
 Combaterea chimică a dăunătorilor, care a luat o amploare deosebită dupa cel de-al doilea 
război mondial, a corespuns, cel mai adesea, pe deplin în ce priveţte eficienţa tehnică şi economică 
(pe termen scurt). Dealtfel, în condiţiile în care lumea nu era pregatită să intervină doar cu mijloace 
acceptabile ecologic, aceasta a reprezentat uneori singura soluţie pentru situaţii care impuneau 
luarea unor măsuri de protecţie cu efect imediat. Asa s-a întamplat de exemplu în cazul ultimei 
gradaţii de Lymantria monacha de la noi. 
 Dezvoltarea conceptului de "combatere integrată", ca reacţie la faptul că pesticidele pot avea 
efecte negative nu numai asupra organismelor "ţintă", ci şi asupra altora, inclusiv asupra omului, a 
însemnat luarea în considerare şi a criteriului ecologic în aprecierea diferitelor acţiuni de combatere 
a factorilor biotici dăunători. Mai mult chiar, în accepţiunea dată acestui concept de grupa de experţi 
FAO încă din 1967, dintre intervenţiile ce ar fi trebuit să fie integrate într-un sistem sau schemă de 
combatere, ponderea cea mai importantă trebuia sa fie deţinuta de acelea care favorizau acţiunea 
factorilor de mortalitate naturali ai dăunătorilor sau agenţilor patogeni "ţintă" (Baicu şi Săvescu, 
1978). Această nouă viziune a stimulat şi căutarea unor noi procedee şi mijloace de protejare a 
culturilor şi arboretelor de molid împotriva dăunătorilor biotici specifici. Deşi s-au înregistrat 
progrese pe această linie, în special în ce priveşte dezvoltarea unor procedee biotehnice bazate pe 
utilizarea feromonilor, o protejare eficientă a pădurilor împotriva acestor dăunători, prin procedee 
care să nu aibă efecte ecologice negative, nu s-a reuşit decat în mică măsură, şi aceasta în primul 
rând pentru ca noile procedee, mai putin "agresive", nu pot fi eficiente decât dacî sunt susţinute de 
măsuri silviculturale, menite să asigure stabilitate ecosistemelor forestiere, şi de alte măsuri care să 
limiteze înmulţirea dăunătorilor, dar fără a polua mediul înconjurător. 
  Astfel, atacurile puternice la arbori pe picior, înregistrate în ultimii 5 ani atât în România, cât 
şi în diferite ţări din Europa Centrală, arată cu prisosinţă că procedeul de combatere a lui Ips 
typographus cu ajutorul curselor feromonale are limitele sale, mai ales atâta vreme cât în pădure 
există cantităţi însemnate de materiale favorabile pentru ovipoziţie şi pentru dezvoltarea larvelor. 
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Astăzi este aproape unanim acceptat că procedeul este cu atât mai eficient cu cât în pădure sunt mai 
puţine asemenea materiale (v. de ex. Busch şi al., 1992; Mihalciuc şi al, 1995). 
 Date fiind limitele procedeului menţionat, s-a căutat în ultimul timp tot mai mult o nouă 
strategie de combatere a acestui dăunător. Aceasta se bazează pe utilizarea combinată a nadelor 
feromonale şi a unor insecticide sistemice, nadele fiind folosite pentru amorsarea arborilor pe picior 
trataţi cu asemenea insecticide (v. de ex. Dedek, Pape şi Korner, 1991; Bombosch şi Dedek, 1993; 
1994). Pentru o eficienţă corespunzătoare, şi acest procedeu presupune însa îndepărtarea rapidă din 
arboret a materialelor favorabile ovipoziţiei şi dezvoltării larvelor, precum şi a arborilor atacaţi pe 
picior, ori tocmai acest lucru nu se reuşeşte în timp util în cazul doborâturilor de vânt pe suprafeţe 
mari sau în locuri greu accesibile. 
 In ce priveţte combaterea biologică a gândacilor de scoarţă, deşi teoretic există numeroase 
posibilităţi, în special prin utilizarea ciupercii Beauveria bassiana sau a diferiţilor prădători, la ora 
actuală nu există nici un procedeu aplicabil în practică (Bathon,1991 ). 
 In cazul dăunătorului Lymantria monaha, se afirmă uneori că poate fi ţinut sub control, 
prevenindu-se intrarea în gradaţie, cu ajutorul curselor feromonale amplasate la densitatea 
recomandată pentru sistemul de monitorizare a populaţiilor acestei specii (Simionescu, 1990, 
Giurgiu, 1995a), dar acest lucru nu poate fi considerat decat iluzoriu, atâta timp cât suprafaţa 
controlată de o cursă în condiţii optime este de cca. 3 ha (Mihalciuc şi al., 1995). Având în vedere 
însă faptul că prin dezorientarea fluturilor cu ajutorul feromonilor sexuali sintetici se poate obţine o 
diminuare cu cca. 80 % a nivelului populaţiilor dacă acestea au o densitate redusă (Altenkirch, 
1985), îndesirea reţelei feromonale actuale până la o desime de 1 cursă/3 ha (Mihalciuc şi al., 1995) 
ar putea fi o măsură de adoptat la începutul înmulţirii în masă, dar rămâne încă de verificat dacă o 
asemenea măsură este sau nu în stare să oprească o gradaţie când aceasta este pe punctul de a se 
declanşa. Cert este faptul că în Germania încercările de combatere a dăunătorului prin dezorientare 
cu ajutorul feromonilor nu au condus încă la elaborarea unui procedeu aplicabil în practică 
(Altenkirch şi Niemeyer,1992). 
 Pentru evitarea unei gradaţii, intervenţia cu biopreparate pe bază de virus (VPN), singure sau 
în amestec cu preparate pe bază de Bacillus thuringiensis ar putea fi de asemenea folositoare. 
Condiţia unei eficienţe sporite şi imediate este - şi în acest caz - aplicarea tratamentelor la începutul 
înmulţirii în masă, când populaţiile sunt puţin numeroase (Altenkirch şi al., 1986), altfel - în cazul 
molidului - se înregistrează defolieri ce duc la uscarea arborilor (Altenkirch şi Niemeyer, 1992). 
Deşi teoretic există aceste posibilităţi, practic, şi în cazul defoliatorului Lymantria monacha, în 
prezent nu există nici un procedeu de combatere biologică aplicabil (Langenbruch,1993) şi singura 
posibilitate o reprezintă tot metoda chimică, respectiv cu Dimilin 25 WP (v. de ex. Veldmann şi 
Kontzog,1994; Majunke şi al.,1994). Acest produs, considerat selectiv, este în fapt foarte 
controversat (v. de ex. Buschinger, 1993; Wulf şi Berendes, 1994), căci potenţial afectează toate 
organismele din pădure care, în dezvoltarea lor ontogenetica, prezintă fenomenul de năpârlire. 
 Cât priveşte prevenirea sau combaterea lui Heterobasidion annosum, în România nu numai 
că nu s-au întreprins nici un fel de măsuri practice, dar s-a căutat chiar să se minimalizeze 
amploarea şi gravitatea acestei probleme. Aşa se explică faptul că datele publicate pentru intervalul 
1976-1985 (Simionescu şi al.,1992) consemnează pentru întreaga ţară doar 7081 ha infestate cu 
aceasta ciupercă, fără a menţiona măcar judeţul Suceava, în timp ce Ichim (1972) a constatat, numai 
în cuprinsul unei unităţi de producţie de la Ocolul silvic Pojorâta, o infestare a mai mult de 25 % din 
arbori pe o suprafaţă asemănătoare celei menţionate mai sus. In Europa, pentru prevenirea infestării 
cioatelor proaspete de către această ciupercă s-a recomandat adesea utilizarea ureei (Ichim, 1993; 
Johansson si Brandtberg, 1994), dar aceasta nu totdeauna s-a dovedit a fi eficace (v. de ex. Pratt, 
1994). De aceea, în Germania se recomandă utilizarea nitritului de sodiu (Schonhar,1990), care însa 
este toxic pentru om, utilizarea lui nefiind admisă în apropierea apelor sau în păduri cu rol de 
protecţie a surselor de apă. 
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 Combaterea biologică a lui H. annosum în arboretele de molid nu a fost posibilă, căci abia 
de curând (Korhonen şi al., 1994) s-a reuşit în Finlanda punerea la punct a unui produs pe bază de 
Phlebiopsis (= Peniophora) gigantea, care s-a dovedit eficace în combaterea ciupercii respective nu 
numai la pin, ci şi la molid. 
 Procedeele de protecţie chimică şi biologică menţionate nu pot însă preveni infestarea unui 
procent ridicat de arbori prin sporii existenţi deja în sol şi prin miceliul existent în rădăcini în cazul 
instalării unor noi culturi după arborete puternic infestate, astfel încât - în asemenea situaţii - se 
recomandă substituirea, pentru un ciclu de producţie, a molidului cu foioase (Schonhar, 1990), lucru 
realizabil fără probleme deosebite doar acolo unde el a fost instalat în locul acestora, cum este cazul 
Germaniei, dar mai puţin la noi. O soluţie pentru astfel de situaţii se speră să fie utilizarea unor 
ciuperci care să distrugă mai rapid rădăcinile cioatelor, impiedicând răspândirea ciupercii H. 
annosum şi limitând posibilităţile acesteia de a supravieţui ca saprofită (Holmer şi Stenlid, 1994), 
numai că până în prezent rezultatele cercetărilor nu sunt prea încurajatoare. 
  Măsurile adoptate pentru protejarea culturilor şi în special a arboretelor tinere împotriva 
roaderii lor de catre vânat nu s-au dovedit a fi eficace câtă vreme efectivele depăşeau capacitatea de 
suport a acestor ecosisteme forestiere. In mod similar, doborâturile de vânt şi rupturile de zăpadă, 
care se repetă periodic şi cu o frecvenţă şi amploare crescândă (v. de ex. Tomescu şi al., 1981; 
Otto,1994), arată clar că măsurile adoptate pentru prevenirea lor nu sunt eficiente. 
  Desigur că toate aceste fenomene (doborâturile de vânt, rupturile de zăpadă, atacurile de 
insecte, putregai cauzat de ciuperci xilofage) fac parte din viaţa normală a pădurilor naturale de 
molid, având un anumit rol în funcţionarea şi evoluţia ecosistemelor respective (v. de ex. Cenuşă, 
1992; Holdenrieder, 1994), numai că, în acele ecosisteme, ele nu capătă decât în mod cu totul 
excepţional o amploare atât de mare încât să ducă la distrugerea în întregime a arboretului, aşa cum 
se întamplă frecvent în pădurile cultivate. Amploarea şi frecvenţa acestor fenomene arată clar că 
modul în care aceste păduri au fost gospodărite nu este adecvat funcţionării normale a ecosistemelor 
respective. 
  S-a ajuns astfel să se înţeleaga că numai o gospodărire pe baze ecologice (Ichim, 1990) 
poate asigura stabilitatea lor şi, implicit, poate evita producerea pagubelor (atât în ce priveşte 
producţia de masă lemnoasă, cât şi în ce priveşte îndeplinirea celorlalte funcţii ale pădurii) cauzate 
de întregul ansamblu de factori dăuntori. Însă şi acest concept poate fi interpretat diferit. Chiar şi 
atunci când se intervine în pădure cu pesticide care otrăvesc şi insectele utile, păsările sau chiar 
oamenii, se poate argumenta că s-a intervenit astfel pentru a salva arboretul de la distrugere, deci cu 
un scop justificat şi din punct de vedere ecologic. Ce ar trebui deci inţeles prin gospodărire 
ecologică ? 
  Având în vedere faptul că silvicultura se bazează pe sisteme cu legi proprii de funcţionare 
şi evoluţie (legi pe care încă nu le cunoaştem suficient de bine), că pădurile se întind pe suprafeţe 
mari (în care "factorii de producţie" nu pot fi ţinuţi sub control de către om) şi că procesul de 
producţie forestieră are o durată foarte lungă sau chiar nelimitată (cazul pădurilor cu funcţie 
exclusiv de protecţie, în care "produsul" este serviciul făcut de pădure societăţii  prin protecţia 
solului, apelor etc.), timp în care pot apare atât schimbări neaşteptate ale factorilor de mediu, cât şi 
schimbări în ce priveşte cerinţele societăţii  faţă de pădure, orice intervenţie în pădure va trebui 
să fie judecată global, respectiv prin modul cum afectează întregul ecosistem, şi pe termen lung, 
evident atât cât o permite nivelul actual al cunoştinţelor din diferitele domenii ale ştiinţei, şi să 
tindă spre realizarea unei structuri apropiate de cea a pădurii  naturale, chiar daca astăzi încă 
se mai poate considera că pădurea naturală nu poate fi un model pentru gospodărirea silvică. 
  Numai în acest fel, prin aplicarea unei silviculturi în care să primeze criteriul ecologic, se 
pot gasi soluţii viabile, cu adevărat eficiente şi economic, pentru problemele "insolvabile" ale 
pădurilor de molid. Că aceasta este calea de urmat, rezultă şi din analiza succintă a câtorva aspecte 
privind cele "trei rele" care macină padurile respective: doborâturile de vânt, Ips typographus şi 
Heterobasidion annosum. 
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 3. Doborâturile de vânt, Ips typographus şi Heterobasidion annosum - probleme vechi 
într-un nou context 
 
        După cum s-a arătat mai sus, îndeplinirea la parametri corespunzători a oricărei funcţii atribuite 
pădurilor nu poate fi realizată atâta timp cât stabilitatea ecosistemelor nu este asigurată, şi - după 
cum s-a spus în repetate rânduri - aceasta este problema fundamentală cu care se confruntă 
gospodărirea pădurilor de molid. Ideea că aceste ecosisteme sunt instabile a fost sugerată în primul 
rând de producerea tot mai frecventă a doborâturilor de vânt şi, ca urmare, măsurile întreprinse au 
fost în direcţia măririi rezistenţei arboretelor la acţiunea distructivă a vântului. Cel mai adesea, în 
acest scop s-a recomandat protejarea arboretelor împotriva acţiunii vânturilor dominante "prin 
acoperire", ceea ce presupunea o anumită rânduire în timp şi spaţiu a tăierilor. Acest lucru nu s-a 
putut însă realiza, pe de o parte pentru că apariţia frecventă a doborâturilor sau rupturilor de zăpadă 
a impus adesea să se intervină cu tăieri în arborete care nu erau planificate pentru tăiere, iar pe de 
alta parte pentru că aplicarea unor tăieri care să respecte cerinţele protecţiei prin acoperire ar fi 
însemnat diminuarea semnificativă a volumului de lemn ce s-ar fi putut extrage din aceste păduri pe 
o perioadă îndelungată. O altă măsură recomandată, şi anume realizarea unui amestec de specii, care 
să confere o rezistenţă internă mai mare acestor arborete, de asemenea nu a reuşit sa fie transpusă în 
practică. Două sunt cauzele de bază ale acestui insucces: lipsa materialului de împădurire, în 
sortimentaţia necesară, la scurt timp după efectuarea tăierilor şi efectivele mari de vânat, care au 
distrus cu predilecţie speciile de amestec din culturile create (v. de ex. Ichim,1995). 

Cu excepţia ultimei probleme menţionate, şi anume cea a efectivelor de vânat, toate celelalte 
sunt încă nerezolvate, iar aplicarea unui program de exploatare a arboretelor care să ducă la 
realizarea protecţiei prin acoperire este puţin probabil că se va putea duce la bun sfarşit, tocmai din 
considerentele menţionate anterior. 
        Nevoia creşterii stabilităţii pădurilor de molid fiind însa imperioasă în contextul gospodăririi 
multifuncţionale, durabile, a lor este firesc să se caute în continuare căi eficiente de realizare a 
acestui deziderat. Pentru a înţelege cum se poate acţiona eficient, e necesar să se analizeze cu atenţie 
ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă în aceste păduri. 
   Când aceste păduri au fost tăiate, s-a intervenit rapid cu plantaţii, în primul rând pentru a nu 
pierde creşterile pe care le poate realiza pădurea an de an. Din considerente economice, respectiv 
creşterea destul de rapidă a molidului şi lemnul de calitate pe care-1 poate furniza, dar şi datorită 
faptului ca puieţii acestei specie pot fi produşi uşor şi cu cheltuieli puţine în pepiniere, cel mai 
adesea s-au plantat şi se plantează numai puieţi de molid. Pentru a realiza starea de masiv cât mai 
rapid, astfel încat să nu fie necesare descopleşiri un timp mai îndelungat, adeseori s-au plantat chiar 
7500-10000 puieţi/ha. Intenţia este bună, numai că în natură au loc şi fenomene care scapă ochiului 
grăbit al omului, ce se considera a toate ştiutor şi atotputernic. 
        In plantaţiile realizate imediat dupa tăierea arboretului, puieţii cad în cea mai mare parte pradă 
atacului de Hylobius abietis sau Hylastes sp., care invadeaza parchetele noi, atraşi de mirosul 
cioatelor. Pentru a preveni acest fenomen, singurele măsuri cu adevarat eficiente din punct de 
vedere tehnic au fost şi sunt cele bazate pe utilizarea insecticidelor remanente (Olenici şi Olenici, 
1994), insecticide care - datorită efectelor ecologice negative - sunt şi trebuie să fie tot mai mult 
interzise. Puieţii care scapă de atacul acestor insecte sunt însă pândiţi de alte pericole, cum ar fi 
infestarea rădăcinilor lor de către Armillaria ostoyae şi Heterobasidion annosum, mai ales dacă 
puieţii respectivi sunt lipsiţi de micoriză (Kutscheidt,1992) şi dacă în timpul scoaterii transportului 
şi plantării au suferit răni la rădăcini, ceea ce este practic inevitabil. Este adevărat că puieţii de 
molid sunt mai rezistenţi în primii 10 ani la infecţia cu a doua ciupercă menţionată (Rieger, 1991), 
dar condiţia ca rădăcinile să nu poată fi infestate este lipsa celulelor moarte în  secţiunea 
transversală a lor (Dimitri,1994). 
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        Insa nu numai la aceasta vârstă şi numai în acest fel pot fi infestaţi arborii de către H. annosum, 
ci mai degrabă sunt infestaţi pe măsură ce înaintează în vârstă (v. de ex. Schonhar, 1990; Ichim, 
1993). Sporii ciupercii, care sunt în permanenţă prezenţi în aer şi cad pe suprafaţa proaspătă a 
cioatelor neprotejate, dau naştere unui miceliu care se extinde spre vârful rădăcinilor cu o viteză de 
cca.1 m/an (Holdenrieder, 1982). Din rădăcinile cioatelor ciuperca trece apoi în rădăcinile arborilor, 
(în primul rând ale celor slăbiţi de alte cauze) dacă acestea ajung să se atingă. La fel, din rădăcinile 
arborilor bolnavi pot trece în rădăcinile celor sănătoşi, când acestea se ating sau concresc (Courtois, 
1975; Holdenrieder, 1989; Ichim, 1993). Cu cât plantaţiile s-au făcut mai des, au sporit şansele de 
trecere a ciupercii de la un arbore la altul, mai ales că a trebuit să se intervina mai de timpuriu cu 
lucrări de îngijire şi cu intensitate mai puternică, creându-se cioate proaspete şi răni la arborii ce au 
rămas în arboret, toate acestea favorizând intrarea putregaiului şi în rădăcini ce nu fuseseră anterior 
infestate. După 50 de ani de la instalarea unor asemenea culturi, s-a constatat că cele dese au avut o 
infestare dublă faţă de cele rare (Venn şi Solheim, 1994). 
 Nu este exclus ca şi alţi factori (de ex. o variabilitate genetica mai redusă în cazul 
plantaţiilor comparativ cu regenerările naturale, stressul resimţit o perioadă îndelungată în cazul 
utilizării altei provenienţe decât cea locală, formarea unor inele anuale mai înguste în cazul puieţilor 
naturali, mai ales dacă sunt crescuţi sub masiv etc.) să intervină în relaţia gazdă-parazit, dar cert este 
faptul că arboretele regenerate artificial au - la vârsta exploatabilităţii - aproximativ de două ori mai 
mulţi arbori infestaţi de aceste ciuperci, decât cele regenerate natural, Graber (1994) constatând în 
nordul Elveţiei, în arborete de 120 de ani, o frecvenţă a arborilor cu putregai de 60 % în prima 
categorie de arborete şi numai 35 % în cea de a doua. 
 Odata ce a depăşit bariera reprezentată de ţesuturile vii ale rădăcinii, ciuperca se localizeazaă 
în duramen, unde provoacă un putregai ce înaintează rapid spre tulpină, în care avansează cu cca. 30 
cm/an (Schmidt, 1994). La vârsta când arboretele depăşesc faza creşterii rapide în înălţime şi arborii 
au coeficienţi de zvelteţe mult supraunitari, mai ales la arboretele crescute prea des, o mare parte 
dintre ei au deja putregai, cel puţin în rădăcini, daca nu şi în tulpină. Se crează astfel o situaţie 
critică în ce priveşte rezistenţa lor individuală la presiunea vântului. Aşa se face că după 60 de ani 
arboretele sunt tot mai mult periclitate de acţiunea distructivă a vântului. Se poate afirma deci că 
putregaiul, cauzat la molid în primul rând de H. annosum, favorizează producerea doborâturilor de 
vânt, aşa după cum o atestă cercetările mai vechi (Ichim, 1972) sau mai noi (Schmid-Haas, 1994). 
 La rândul lor, doborâturile de vânt favorizează înmulţirea în masă a gândacilor de scoarţă, şi 
în primul rând a lui Ips typographus, care preferă arborii cu scoarţă mai groasă şi de dimensiuni mai 
mari (arbori ce tocmai se întâlnesc în arboretele ce trec de 60 de ani), şi care are nevoie de multă 
căldură pentru dezvoltarea sa (căldură pe care nu o are în masivul închis, dar o primeşte din belşug 
în suprafeţele cu arbori doborâţi). Când se înmulţesc în masă, aceşti gândaci - obişnuit dăunători 
secundari - pot ataca şi arborii pe picior, acţiunea convergentă a celor trei factori (ciupercile ce 
produc putrezirea rădăcinilor şi a duramenului din tulpină, vântul şi gândacii de scoarţă) tinzând să 
ducă la destrămarea completă a vechiului arboret pentru a face loc succesiunii, care să creeze o nouă 
biocenoză, dupa legile fireşti, naturale. 
  Succesiunea naturală sau calea pe care o indică aceasta nu este însa acceptată de către om. In 
graba ce-l caracterizează, el nici nu vrea sa vadă că toate avantajele preconizate la instalarea culturii 
sunt spulberate. Prin producerea doborâturii  de vânt, ce impune ca exploatarea arboretului să se 
facă mult înainte de încheierea ciclului de producţie prevăzut, prin uscarea pe picior a numeroşi 
arbori datorită atacurilor de gândaci, ce urmeaza la scurt timp după doborâturi şi prin faptul ca o 
mare parte din lemnul exploatat este cu putregai, pagubele înregistrate depăşesc cu mult toate 
avantajele obţinute prin modul de gospodărire aplicat. Astfel, numai în Germania, în 1990 au fost 
doborâturi însumând 70 milioane m.c., din care 3/4 molid, iar în 1991 s-au înregistrat 3 milioane 
m.c. arbori atacaţi pe picior de către ipide (Bombosch şi Dedek,1994), cantitate ce a sporit 
considerabil în anii următori (v. de ex. AFZ nr. 7/1995). In ce priveşte pagubele produse de H. 
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annosum, numai la molid, ele reprezintă în Europa cca. 5-20 % (în medie 10 %) din lemnul 
exploatat anual (Schmidt, 1994), adică cca. 1,7 milioane mc/an (Delatour, 1980). 
  După astfel de fenomene, cel mai adesea istoria s-a repetat, în mare urmând acelaşi mers, dar 
nu chiar identic. Dupa fiecare doborâtură de vânt ori exploatare normală a arboretelor s-au creat 
condiţii propice de răspândire în şi mai mare măsură a ciupercii, pe de o parte prin favorizarea 
producerii corpilor de fructificaţie, ce nu apar cât timp ciuperca e închisî în arbore deoarece îi 
lipseşte lumina, factor esenţial pentru acest proces (Honold, 1982), precum şi prin producerea de 
conidii, care în condiţii de umiditate atmosferică ridicată se formează pe lemnul infestat în decursul 
a numai câteva zile, iar pe de altă parte prin existenţa cioatelor proaspete, a căror suprafaţă este 
mediul optim pentru germinarea sporilor. In acest mod, de la o generaţie la alta, de la un ciclu de 
producţie la altul, pădurile gospodărite de om, fără luarea nici unei măsuri de protecţie împotriva lui 
H. annosum, au fost tot mai mult infestate de aceasta ciupercă, aşa după cum o demonstrează cu 
claritate şi datele publicate de Schonhar (1990). Frecvenţa crescândă a doborâturilor de vânt din 
ultima jumatate de secol (Otto, 1994) s-ar putea datora, cel puţin în parte, acestui fenomen, ceea ce 
ne sugereaza că s-a intrat într-un cerc vicios în care înlănţuirea fenomenelor determină o creştere a 
instabilităţii arboretelor. De aceea, având în vedere şi faptul că rata infecţiei arborilor cu H. 
annosum ar putea creşte în condiţiile degradării mediului înconjurător prin poluare (Schmidt, 1994), 
că un procent tot mai mare de păduri de molid vor îndeplini alte funcţii decât cea de producţie (dată 
fiind situarea lor într-un anumit cadru fizico-geografic, cel puţin la noi) şi că pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a acelor funcţii arborii vor trebui menţinuţi în pădure până la vârste mai înaintate 
decât cele prevăzute actualmente pentru pădurile cu funcţie prioritară de producţie, ruperea acestui 
cerc vicios este hotărâtoare pentru asigurarea stabilităţii pădurilor de molid şi pentru gospodărirea 
lor durabilă. 
 Acest lucru considerăm că se va putea realiza, între altele, prin: regenerarea preponderent 
naturală a arboretelor, chiar dacă aceasta s-ar putea să necesite mai mult timp decât ne-am obişnuit 
să asteptăm, iar acolo unde nu este posibilă aceasta regenerarea s se facă cu material de provenienţă 
locală, cu puieţi sănătoşi şi cu micoriză, plantaţi după o tehnologie adecvată staţional, iar în cazul 
staţiunilor favorabile la o densitate redusă (max. 5000 puieţi/ha); completarea regenerărilor naturale 
cu specii mai rezistente la atacul de H. annosum şi corespunzătoare staţional (brad, foioase), care - 
având şi o înrădăcinare mai puternică - asigură o rezistenţă colectivă a arboretului mai mare la vânt; 
menţinerea efectivelor de vânat la un nivel la care să nu producă pagube remarcabile în pădure; 
conducerea arboretelor astfel încat să se realizeze o structură orizontală şi verticală cât mai 
diversificată, care este mai rezistentă la acţiunea oricăror factori perturbatori (cu excepţia omului); 
aplicarea oricăror tăieri în pădure, pe cât posibil în timpul iernii, şi pe zăpadă, când cantitatea de 
spori în aer este mai redusă sau tratarea cioatelor cu suspensie de spori de Phlebiopsis gigantea; 
renunţarea la tehnicile şi tehnologiile de recoltare a masei lemnoase din aceste păduri care produc 
vătămări considerabile arborilor ce rămân în arboret (de ex. exploatarea arborilor în trunchiuri şi 
catarge, utilizarea maşinilor grele la colectarea şi scosul lemnului, corhănirea lemnului pe distanţe 
foarte mari etc.) şi utilizarea acelora care sunt mai puţin dăunătoare din acest punct de vedere (de 
ex. instalaţii uşoare cu cablu pe terenurile în pantă, sortimentarea masei lemnoase la cioată etc.). 
 Completarea măsurilor menţionate cu: urmărirea cu atenţie a arboretelor şi extragerea din 
pădure a arborilor evident predispuşi atacului de gândaci de scoarţă sau deja atacaţi, dar înainte ca 
aceştia să fi părăsit arborii respectivi, şi distrugerea insectelor de sub scoarţă; efectuarea unor 
exploatări îngrijite, respectiv făra a lăsa multe resturi de exploatare în padure şi fără a ţine lemn 
necojit în padure în timpul sezonului de vegetaţie; lăsarea unor "insule" de vegetaţie erbacee în 
cuprinsul pădurii, unde specii de paraziţi şi prădători, inclusiv ai "dăunătorilor forestieri", găsesc 
condiţii favorabile de viaţă; lăsarea în pădure a unor arbori bătrâni, scorburoşi, mai ales dacă sunt 
deja uscaţi pe picior, pentru cuibărirea păsărilor ce preferă astfel de arbori (de ex. ciocănitorile), 
precum şi pentru dezvoltarea unor insecte care nu produc înmulţiri în masă, dar sunt gazde ale unor 
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paraziţi ce pot "controla" şi populaţiile unor specii de "dăunători forestieri"; protejarea cuiburilor de 
furnici şi inmulţirea artificială a lor; urmărirea atentă a dinamicii populaţiilor de insecte care pot 
produce înmulţiri în masă şi intervenirea la începutul înmulţirii în masă, deci pe suprafeţe mici, cu 
preparate biologice, credem că poate contribui, în timp, la asigurarea stabilităţii şi sănătăţii acestor 
păduri. 
 Sigur că aceste măsuri au mai fost recomandate, dar ele au fost fie neglijate, fie aplicate doar 
parţial şi nu cu consecvenţă, aceasta - dupa cum s-a aratat mai sus - în primul rând pentru ca 
eficienţa a ceea ce s-a făcut în păduri a fost judecată doar pe termen foarte scurt. Din păcate, riscul 
ca această stare de lucruri să se perpetueze există şi va exista atâta vreme cât activitatea de recoltare 
a masei lemnoase nu este integrată celorlalte activităţi ce se desfăşoară în cadrul ocoalelor silvice, 
cât timp lemnul ca produs de bază - încă - al pădurii este valoric subestimat şi celelalte "produse", 
respectiv serviciile făcute de pădure societăţii nu sunt valoric cuantificate şi răsplătite, cât timp la 
nivelul clasei politice, dar şi al omului de rând nu se va înţelege că aerul curat, apa limpede, roadele 
bogate din câmpie, siguranţa împotriva inundaţiilor catastrofale şi a alunecărilor de teren, liniştea pe 
care o induce în sufletul oricărui om verdele pădurii sunt tot atâtea daruri pe care numai pădurea i le 
poate oferi (v. şi Giurgiu, 1995 b; Lanly, 1995). De aceea, protejarea pădurilor împotriva factorilor 
biotici şi abiotici dăunători nu poate să mai fie doar o treabă a "protecţioniştilor" ci - în egală 
măsură - ea este o sarcină a tuturor silvicultorilor, a educatorilor, a politicienilor şi a oricărui om 
care vrea binele urmaşilor săi. 
 
  4. Concluzii 
 

Principalele probleme de protecţie cu care se confruntă pădurile de molid sunt legate de 
instabilitatea specifică a acestor ecosisteme, instabilitate determinată nu numai de factori naturali, ci 
şi de modul de gospodărire a pădurilor respective, care a favorizat în mare măsură acţiunea 
perturbatoare a acestor factori. 
 Deoarece factorii perturbatori principali (putregaiul cauzat de H. annosum, vântul şi gândacii 
de scoarţă) acţionează în permanenţă şi "în lanţ", nu s-au putut găsi soluţii cu adevărat eficiente 
pentru aceste probleme atâta vreme cât fiecare a fost abordată separat, iar eficienţa soluţiilor a fost 
judecată în primul rând în termeni economici şi pe termen scurt. De aceea, soluţii realmente viabile 
nu pot fi decât acelea care vizează creşterea stabilităţii pădurilor, având însă în vedere întreg 
ansamblul de fenomene ce se produc în aceste păduri timp îndelungat. 
     In acest sens, o schimbare fundamentală a modului de gospodărire aplicat în trecut şi în 
prezent este absolut necesară. Caracteristic noului mod de gospodărire trebuie să fie, între altele, 
regenerarea predominant naturală a acestor păduri, realizarea unei structuri diversificate, apropiată 
de cea a pădurilor naturale, ecologizarea tehnologiilor de exploatare, prevenirea prin mijloace 
biologice a infestărilor cauzate de H. annosum, menţinerea efectivelor de vânat la un nivel care să 
nu producă pagube deosebite arboretelor, creşterea diversităţii biologice a pădurilor, ceea ce implică 
şi favorizarea factorilor de mortalitate naturali ai dăunătorilor care ar putea produce gradaţii, 
urmărirea atentă a stării de sănătate a arboretelor şi intervenirea la începutul înmulţirii în masă a 
dăunătorilor doar cu mijloace biologice sau biotehnice. Aceste măsuri pot contribui în mod esenţial 
la creşterea stabilităţii pădurilor şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a lor, dacă se aplică în totalitate 
şi cu consecvenţa. 
 Gândita în acest fel, protecţia pădurilor de molid împotriva factorilor biotici şi abiotici 
dăunători va trebui să fie - într-o măsură mult mai mare - preventivă şi nu curativă, iar eficienţa ei 
va trebui judecată în primul rând din punct de vedere ecologic şi nu economic. 
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Summary 
 
 Protection of Norway spruce forests on biotic and abiotic damaging factors in the context of 
the sustainable management of these forests 
 
 The paper deals with the present situation of the main forest protection problems in these 
woods. The reasons for a low efficiency of different preventive and curative measures taken in the 
past and today against the main injurious factors like : wind, bark beetles and root and butt rot by 
spruce are shortly discussed. 
     To meet the needs of a sustainable forest management, it is necessary all actions in these 
forests to tend to realise a better stability of them. 
     Some of the features that should characterise the new mode of forest management are : 
predominant natural regeneration, silvicultural measures that lead to a nearly natural structure, 
environment-friendly harvesting technologies, biological control of Heterobasidion annosum, 
maintaining of game populations at a normal level, increasing biological diversity and favouring of 
natural mortality factors of forest pests, carefully monitoring of forest health state and biological 
control at the beginning of gradation. This means that forest protection must be more preventive and 
less curative, and its efficiency has to be judged first ecologically and only then economically. 
 
 
 
 
 
                                
 


