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1. Introducere. 
 
 

Creşterea explozivă a populaŃiei umane la nivel global şi mai ales dezvoltarea economică 

accelerată în anumite zone ale Terrei, au determinat intensificarea presiunii asupra rezervelor 

naturale ale planetei, acestea fiind exploatate excesiv, uneori chiar până la epuizare. În aceste 

condiŃii, efectele negative asupra ecosistemelor naturale nu au întârziat să apară, primele 

semnale de alarmă fiind date de dispariŃia din anumite zone a unor specii sensibile la 

schimbările de habitat. Ca urmare, declinul diversităŃii biologice a început să fie folosit ca 

principal semnal de alarmă şi chiar motiv de combatere a unor proiecte de dezvoltare în 

zonele în care ecosistemele prezintă încă o stare bună de conservare (aşa-numita „stare 

naturală”).  

 

Odată cu accelerarea proceselor de degradare a mediului înconjurător, societatea umană a 

devenit conştientă că resursele planetei sunt limitate şi trebuie utilizate în mod raŃional. Astfel, 

în special în ultimele decenii, au apărut numeroase acte legislative pentru protejarea mediului 

şi utilizarea raŃională a resurselor naturale.  Aceste două laturi ale activităŃii umane aparent 

opuse (i.e. protecŃia şi utilizarea) au fost combinate în conceptul de „durabilitate” vehiculat 

larg la nivel modial şi introdus în majoritatea actelor legislative recente. Una dintre cele mai 

acceptate definiŃii ale acestui concept a fost dată în anul 1987 de către Comisia Mondială a 

Mediului şi Dezvoltării. Conform acestei instituŃii: „Dezvoltarea durabilă reprezintă acel tip 

de dezvoltare care satisface necesităŃile prezentului fără însă a compromite şansa 

generaŃiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităŃi”. 

 

Cel mai important efort la nivel global în această direcŃie a fost însă „ConferinŃa asupra 

Mediului Înconjurător şi a Dezvoltării” care a avut loc în anul 1992, la Rio de Janeiro - 

Brazilia. În cadrul acestei conferinŃe s-a semnat ConvenŃia privind diversitatea biologică 

ratificată în prezent de peste 170 de naŃiuni, inclusiv România (prin legea 59 din anul 1994). 

Concluzia generală a acestei  întâlniri a fost că protejarea efectivă a naturii nu se poate face 

decât pe baza unei strategii cuprinzătoare, pe termen lung şi bazată pe principiile gospodăririi 

durabile.  

 

Pentru a asigura dezideratele  acestei convenŃii, în ultimele decenii s-au creat noi sisteme şi 

concepte privind conservarea bogăŃiilor naturale prin gospodărirea resurselor într-un mod 

raŃional. Acestea nu Ńin cont de graniŃele administrative ale statelor,  fiind aplicabile la nivel 
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internaŃional. Astfel, au apărut şi s-au extins concepte ca ReŃeaua Ecologică Natura 2000 şi 

Pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC). În comparaŃie cu sistemele deja 

existente, acestea iau în considerare societatea umană cu necesităŃile şi tradiŃiile ei. Astfel, 

considerând omul ca parte din ecosistem, aceste sisteme sunt mai realiste decât cele de până 

acum care promovau conservarea ca protecŃie totală cu excluderea oricăror activităŃi umane. 

Astăzi biodiversitatea înseamnă mai mult decât numărul de specii, înglobând atât omul cât şi 

valorile culturale şi religioase ale comunităŃilor locale.  

 

În rândurile care urmează, sunt prezentate cele două concepte noi privind conservarea 

biodiversităŃii, menŃionate  mai sus.  Materialul de faŃă nu are ca scop o descriere detaliată a 

acestora ci doar o introducere a lor urmând ca cititorii interesaŃi să consulte sursele 

bibliografice citate şi numeroasele lucrări publicate pe aceste teme. În ultimul capitol, 

biodiversitatea şi conservarea ei se prezintă  în contextul gospodăririi pădurilor, discutându-se 

aspecte generale legate de silvicultură cât şi aspecte referitoare la contextul actual din 

România. Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi idei pentru o abordare a conservării prin 

gospodărire. 
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2. Păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC). 

 

2.1. Introducere şi definiŃie. 
 

În efortul de a stopa exploatarea neraŃională a resurselor forestiere la nivel mondial, au apărut 

numeroase iniŃiative de a verifica originea materiei prime folosită în industria lemnului. În 

acest mod se considera că, atât producătorii dar mai ales cumpărătorii pot acŃiona asupra 

fenomenului prin favorizarea produselor obŃinute din lemn  provenit din păduri gestionate 

durabil. Astfel au apărut sistemele de certificare a gospodăririi pădurilor care se bazează pe 

respectarea anumitor principii şi standarde în ceea ce priveşte gestionarea resurselor forestiere 

şi nu numai.  

 

Conceptul de „păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC)” se regăseşte în cadrul  

principiului al 9 lea din sistemul de certificare al Forest Stewardship Council (FSC) şi a fost 

publicat pentru prima dată în anul 1999 (Jennings et al. 2003).  Considerat separat de acest 

sistem, acest concept s-a dovedit a fi un mod efectiv de a dovedi sau verifica gestionarea 

responsabilă a resurselor forestiere (i.e. practicarea unei silviculturi resposabile). Ca urmare, 

el este folosit independent în multe alte domenii, cum ar fi: conservarea şi gestionarea 

resurselor naturale, elaborarea politicilor de achiziŃii în cadrul companiilor care prelucrează şi 

valorifică produse forestiere (Djurberg et al. 2004) şi chiar în elaborarea politicilor agenŃiilor 

guvernamentale.  

 

Pentru aplicarea în practică, compania Pro Forest din Marea Britanie a elaborat un ghid 

general (în anul 2003) care este pus la dispoziŃia tuturor celor interesaŃi de aplicarea acestui 

concept. În prezent, ghidul a fost tradus şi adaptat condiŃiilor caracteristice din 19 Ńări din 

întreaga lume, inclusiv România. Prima variantă românească a fost elaborată cu participarea a 

numeroşi specialişti din diverse domenii (biologi, botanişti, silvicultori, sociologi etc.) şi a 

fost disponibilă în anul 2004, în prezent ghidul fiind la a doua ediŃie. Mai multe informaŃii 

despre acest subiect la nivel internaŃional se pot găsi pe Internet la adresa: 

http://hcvnetwork.org. 

 

Chiar dacă, orice pădure în general prezintă diverse valori fie de mediu, fie sociale, culturale 

şi/sau religioase, acolo unde aceste valori sunt excepŃionale, pădurea poate fi considerată ca 

având o “valoare ridicată de conservare” (VRC) (Jennings et al. 2003). Aşadar, pădurile cu 

valoare ridicată de conservare sunt acele păduri care au o importanŃă critică din perspectiva 
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protejării mediului, a conservării biodiversităŃii şi a valorilor culturale şi religioase ale 

comunităŃilor locale. Exemple de astfel de păduri sunt: 

• cele care protejează sursa de apă potabilă pentru o anume comunitate (doar în cazul în 

care comunitatea respectivă nu mai are alte surse alternative);  

• suprafaŃe forestiere care adăpostesc specii endemice sau ameninŃate cu dispariŃia, sau 

ecosisteme rare; 

• păduri legate de sărbători tradiŃionale ale comunităŃilor locale sau care adăpostesc 

monumente istorice, locuri de pelerinaj, unităŃi de cult de care este legată identitatea 

comunităŃilor respective; 

• păduri care asigură lemn sau alte produse accesorii ale pădurii pentru comunităŃi 

locale dependente de acest fel de resurse;  

• etc. 

Pot exista cazuri în care, în cadrul aceleiaşi păduri, pot fi întâlnite una sau mai multe valori 

ridicate de conservare. În astfel de situaŃii va avea prioritate valoarea de conservare care se 

consideră drept cea mai critică (cea mai importantă), toate măsurile de management 

adaptându-se cerinŃelor de conservarea ale acesteia.  Indiferent de valoarea atribuită pădurii 

respective, este foarte important ca, după identificare, aceasta să fie gospodărită astfel încât 

VRC-urile identificate să fie menŃinute sau chiar îmbunătăŃite în timp. Pentru aceasta, evoluŃia 

acestor valori în timp trebuie urmărită printr-un sistem de monitorizare corespunzător 

(Jennings et al. 2003). 

 

2.2. Categorii de PVRC. 

Având în vedere diversitatea valorilor considerate ca importante pentru conservare, acestea au 

fost grupate în şase categorii distincte prezentate în rândurile ce urmează (WWF-DCP 2005): 

 

2.2.1. VRC1 SuprafeŃe forestiere care conŃin concentraŃii de biodiversitate de 

importanŃă globală, regională sau naŃională.  

În cadrul acestei categorii sunt incluse suprafeŃe care adăpostesc ansambluri neobişnuite de 

grupuri ecologice şi taxonomice,  specii ameninŃate sau periclitate, endemite şi concentraŃii 

sezonale excepŃionale de specii de importanŃă globală, regională sau naŃională.  Pentru 

detalierea corespunzătoare a situaŃiilor enumerate mai sus, în cadrul acestei categorii s-au 

delimitat următoarele patru sub-categorii:  

• VRC1.1 Arii protejate:  Ariile protejate îndeplinesc multiple funcŃii, în special cea de 

conservare a biodiversităŃii. ReŃelele de arii protejate reprezintă fundamentul 

conservării biodiversităŃii la nivel naŃional şi internaŃional.  
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• VRC1.2 Specii ameninŃate şi periclitate: Anumite specii de plante şi animale, din 

diferite motive au devenit  ameninŃate şi periclitate. Pădurile care adăpostesc populaŃii 

ale unor astfel de specii sunt categoric importante pentru menŃinerea valorilor de 

biodiversitate şi trebuie gospodărite ca atare.   

• VRC1.3 Specii endemice: Speciile endemice sunt acelea a căror prezenŃă se limitează 

numai la o anumită arie geografică. Arealul lor este restrâns sporeşte vulnerabilitatea 

acestora şi astfel procesul de conservare al întregului ansamblu (specie-habitat) devine 

foarte important.  

• VRC1.4 Utilizarea sezonală critică: Anumite habitate pot fi folosite doar sezonier sau 

în perioadele cu condiŃii extreme (aşa-numitele refugii), fiind critice pentru 

supravieŃuirea unor populaŃii. Ca atare, gospodărirea corespunzătoare a acestora este 

esenŃială. 

 

2.2.2. VRC2  SuprafeŃe forestiere extinse de importanŃă globală, regională sau 

naŃională, în care populaŃiile speciilor autohtone există în forma lor naturală 

din punct de vedere al distribuŃiei şi densităŃii. 

Această categorie include păduri cu suprafeŃe mari ale căror procese ecologice (ex. regimul 

perturbărilor naturale, succesiunea vegetaŃiei forestiere, distribuŃia şi abundenŃa speciilor) sunt 

relativ neafectate de activităŃi antropice recente. Astfel de păduri trebuie să aibă suprafeŃe 

relativ mari care în general conŃin populaŃii viabile ale majorităŃii dacă nu tuturor speciilor 

autohtone. Tot aici sunt adesea incluse şi păduri care adăpostesc importante sub-populaŃii ale 

unor specii cu un areal foarte mare. Întrucât pe suprafeŃe extinse există un mozaic în care 

adeseori apar şi alte ecosisteme decât cele forestiere, la aceasta categorie vorbim de fapt de 

peisaje forestiere. Pentru Ńara noastră, se vor include aici, acele peisaje care îndeplinesc 

condiŃia subliniată mai sus şi care ocupă suprafeŃe mai mari de 10.000 ha, din care minim 

7000 ha sunt păduri (iar din această suprafaŃă, pădurile artificiale trebuie să reprezinte sub 

20%). 

 

Limita de suprafaŃă pentru aceasta categorie în România s-a stabilit astfel încât toate pădurile 

situate în afara zonelor din categoria VRC 1.1 din ariile protejate mari, să fie incluse la VRC2. 

Având în vedere faptul că în cea mai mare parte a situaŃiilor în arii protejate, astfel de păduri 

de minim 7.000 ha sunt înconjurate/învecinate cu alte suprafeŃe de pădure, declarate PVRC 

1.1., se îndeplineşte şi criteriul de suprafaŃă necesară populaŃiilor de carnivore mari. Cu toate 

că România încă adăposteşte suprafeŃe importante de păduri seculare, în afara ariilor protejate 

identificarea şi includerea unor astfel de păduri în categoria VRC 2 este dificilă având în 
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vedere necesitate îndeplinirii simultane a celor două condiŃii de bază: cea de suprafaŃă minimă 

şi cea referitoare la impactul antropic (care trebuie să fie cât mai redus). 

 

2.2.3. VRC3 SuprafeŃe forestiere care sunt localizate în sau conŃin ecosisteme 

rare, ameninŃate sau periclitate. 

Categoria VRC3 include ecosisteme care sunt rare fie datorită condiŃiilor naturale (climatice, 

geologice)  fie datorită activităŃilor antropice (conversia ecosistemelor naturale în terenuri 

agricole sau alte folosinŃe, etc). Astfel de ecosisteme includ tipuri de pădure rare (chiar dacă 

acestea anterior erau larg răspândite), precum şi asociaŃii rare de specii (chiar dacă speciile 

componente pot fi des întâlnite). În aceste cazuri, VRC o reprezintă chiar ecosistemul ca 

întreg, care poate include toată pădurea sau doar o parte din ea. În elaborarea acestei VRC 

pentru România s-au luat în considerare toate speciile din legislaŃia naŃională şi internaŃională 

ratificată de Ńara noastră, care depind de ecosistemul forestier complex (suprafeŃe de pădure 

cu rarişti, goluri, stâncării, turbării, cursuri şi luciuri de apă). În cazul speciilor care au fost 

semnalate în numeroase locaŃii, s-a considerat că o pădure poate primi atribut de VRC3 numai 

dacă adăposteşte mai multe asemenea elemente combinate. 

 

2.2.4. VRC4 SuprafeŃe forestiere care asigură servicii de bază în situaŃii critice. 

Anumite suprafeŃe forestiere asigură apa potabilă, regularizarea regimului hidrologic al zonei, 

controlul procesului de eroziune sau al microclimatului ş.a. Astfel de servicii trebuie 

gestionate corespunzător şi menŃinute în permanenŃă, lipsa lor putând avea un impact 

catastrofal asupra comunităŃilor locale. VRC4 încearcă să identifice exact aceste suprafeŃe 

forestiere. Având în vedere tipurile distincte de servicii potenŃiale, această categorie a fost 

împârŃită în trei sub-categorii, după cum urmează: 

 

VRC 4.1 Păduri de importanŃă deosebită pentru surse unice de apă potabilă, bazine 

hidrografice şi captări de apă. 

Aici sunt incluse pădurile cu rol important în regularizarea debitelor cursurilor de apă şi în 

asigurarea calităŃii apei. Acest rol este cu atât mai important cu cât pădurea în cauză 

protejează sursa de apă a unei comunităŃi locale care nu are şi alte surse alternative.  Aşadar, 

pădurile dintr-un bazin hidrografic, care asigură păstrarea calităŃii şi cantităŃii apei dar şi alte 

funcŃii (descrise mai sus) pot fi incluse în VRC4.1.  
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VRC 4.2  Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune. 

În special în cazul terenurilor înclinate, pădurile au un rol deosebit în menŃinerea stabilităŃii 

acestora (controlul eroziunii, al alunecării terenurilor sau avalanşelor). Astfel de păduri 

trebuie considerate ca PVRC4.2. Gospodărirea lor trebuie să menŃină în permanenŃă vegetaŃia 

forestieră într-un procent de acoperire suficient pentru îndeplinirea rolului de protecŃie 

atribuit. 

 

VRC 4.3 Zone forestiere cu impact critic asupra terenurilor agricole sau piscicole.   

ExistenŃa zonelor împădurite în imediata vecinătate a terenurilor cultivate are un rol deosebit 

pentru crearea şi menŃinerea  unui microclimat favorabil producŃiei agricole în special în 

zonele cu extreme climatice. Astfel de păduri pot fi incluse în sub-categoria  VRC 4.3. Este 

situaŃia zonelor de câmpie, mai ales cele din sudul Ńării, unde astfel de păduri-perdele sunt 

indispensabile desfăşurării activităŃilor agricole. 

 

Este interesant de constatat că în aceasta categorie (respectiv în sub-categoriile descrise mai 

sus) nu se regăsesc şi pădurile cu rol de protecŃie împotriva poluării atmosferice sau chiar 

fonice. Definirea pragurilor pentru o astfel de categorie a fost dificilă şi nu este finalizată până 

în prezent. Se speră ca în ediŃiile îmbunătăŃite ale ghidului actual aceste păduri vor fi cuprinse 

în lista celor cu Valoare Ridicată de Conservare. 

 

2.2.5. VRC5 SuprafeŃe forestiere ce satisfac nevoi de bază ale comunităŃilor 

rurale.  

O pădure poate fi încadrată aici în cazul în care comunităŃile locale obŃin bunuri de strict 

necesar pentru care nu au alternative sau acestea sunt foarte greu de obŃinut din alte surse. 

Exemple de astfel de bunuri sunt: combustibil pentru încălzirea locuinŃelor, hrană, furaje, 

produse medicinale, materiale pentru construcŃii şi alte activităŃi/meşteşuguri tradiŃionale din 

care îşi câştigă existenŃa, etc.. În astfel de cazuri, valoarea ridicată de conservare este 

identificată pe baza uneia sau a mai multora din aceste necesităŃi de bază. Întotdeauna 

identificarea VRC5 va avea la bază un proces de consultări la nivel local cu comunităŃile 

direct implicate. În această sub-categorie nu se vor include pădurile în care se aplică în exces 

exploatări forestiere sau alte practici (chiar dacă acestea reprezintă activităŃi tradiŃionale şi/sau 

comunităŃile sunt dependente de ele), întrucât acestea duc la degradarea sau distrugerea VRC.  
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2.2.6. VRC6 SuprafeŃe forestiere a căror valoare este esenŃială pentru păstrarea 

identităŃii culturale a unei comunităŃi sau a unei zone.  

 

Această sub-categorie este desemnată pentru a proteja identitatea culturală şi religioasă a 

comunităŃilor locale. Sunt incluse aici pădurile în care se desfăşoară tradiŃional obiceiuri şi 

sărbători locale precum şi pădurile aflate în apropierea comunităŃilor religioase, locurilor de 

pelerinaj şi monumentelor istorice. Ca şi în cazul VRC 5, identificarea VRC 6 va necesita un 

proces de consultări la nivel local cu comunităŃile direct implicate. 

 

 

2.3. Mod de identificare al Valorii Ridicate de Conservare. 

 

Pentru identificarea în practică a pădurilor cu valoare ridicată de conservare, Institutul 

Proforest din Anglia a elaborat in anul 2003 un ghid  cu principii generale. Ulterior acest ghid 

a fost adaptat la condiŃiile particulare ale fiecărei Ńări în care acest concept este utilizat. 

InformaŃiile din studiul de faŃă provin din varianta românească şi anume din ultima ei 

versiune (WWF 2005). 

 

Ghidul practic identifică elementele care trebuie luate în considerare pentru fiecare dintre cele 

şase tipuri de valori ridicate de conservare considerate a fi prezente în România. De asemenea 

ghidul oferă şi îndrumări pentru fiecare element în parte în vederea identificării VRC-urilor. 

După ce acestea sunt clar definite la nivel naŃional, pe baza prezenŃei sau absenŃei lor se poate 

trece la identificarea şi delimitarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare. 

 

Pentru definirea VRC trebuiesc parcurse următoarele etape succesive:  

• întâi se stabilesc elementele relevante ale pădurilor (tipuri de păduri, specii de interes 

deosebit, funcŃiile pădurii etc.); 

• ulterior, pentru aceste elemente se definesc praguri limită, adică nivelul dincolo de 

care atributele pădurii pot fi considerate ca valori ridicate de conservare. 

 

Stabilirea pragurilor este deosebit de importantă dar în acelaşi timpt şi deosebit de dificilă. În 

cazul unor valori prea ridicate foarte multe păduri nu vor fi incluse şi astfel se ajunge la o 

conservare necorespunzătoare a valorilor urmărite la nivel naŃional, în timp ce pragurile prea 

scăzute vor submina aplicarea conceptului (i.e. majoritatea pădurilor vor deveni păduri cu 

valoare ridicată de conservare). Aceasta acŃiune trebuie să conducă la definirea unor praguri 
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cât mai clare, realiste, măsurabile şi comparabile în practică, astfel încât ghidul să fie de un 

real folos pentru practicieni. O imagine schematică a procesului de definire al VRC se 

prezintă în Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Stabilirea nivelelor de prag pentru VRC-uri (preluată din Ghid practic pentru identificarea 

pădurilor cu valoare ridicată de conservare, WWF-DCP Austria, 2005 ) 

 

 

 

Ulterior definirii, procesul de identificare a VRC în cadrul unei păduri se realizează în două 

etape distincte (vezi figura 2), şi anume: 

• evaluarea preliminară – Într-o primă etapă se face o „filtrare” a datelor existente, 

pentru a exclude  rapid toate acele păduri care cu siguranŃă nu valoare ridicată de 

conservare, şi pentru a identifica astfel pădurile cu potenŃiale VRC. HărŃile cu 

vegetaŃia forestieră (hărŃi amenajistice dar şi alte tipuri de hărŃi) şi datele din planurile 

existente (în special amenajamentele silvice) reprezintă un instrument deosebit de 

important şi expeditiv pentru această etapă fără a ignora orice alte surse existente. 

• evaluarea completă – Această etapă se parcurge doar în pădurile cu potenŃiale VRC. 

Prin parcurgerea acestei etape se va stabili dacă fiecare din pădurile în cauză prezintă 

în mod real una sau mai multe VRC.  

 

 

 

 

Reprezintă 
     VRC 

Nu reprezintă 
       VRC 

foarte scăzută foarte ridicată 

PRAG 
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Figura 2. Metodologia pentru identificarea şi gestionarea PVRC (WWF-DCP Austria, 2005) 

 

 

Pentru a avea succes în aplicarea acestui concept, procesul de identificare trebuie să fie unul 

participativ. Astfel, în  derularea procesului se vor implica autorităŃile publice, comunităŃile 

locale, proprietarii de păduri şi administratorii acestora, companii din industria forestieră, 

instituŃii de educaŃie şi cercetare precum şi organizaŃii neguvernamentale. După finalizarea 

identificării VRC, procesul continuă cu faza de management şi faza de monitorizare. 

Implicarea tuturor factorilor direct interesaŃi asigură atât o evaluare justă a situaŃiei în teren şi 

mai ales asigură transparenŃa în ceea ce priveşte activităŃile şi deciziile administrative care 

afectează o suprafaŃă forestieră.  Numai în acest mod se poate asigura conservarea pe termen 

lung a acestor păduri cu valori de conservare deosebite.   

 

 

Evaluarea preliminară 
Identifică dacă există sau nu 

potenŃiale VRC-uri 

Evaluarea completă 
Identifică dacă VRC-urile există 

într-adevăr  
 

Gospodărire 
Gospodărirea adecvată a 

pădurilor pentru menŃinerea sau 
sporirea VRC-urilor 

Monitoring 
Monitorizarea stării VRC-urilor 
pentru a confirma conservarea 

sau îmbunătăŃirea lor 

VRC-uri 
potenŃiale 

Nu există 
VRC-uri 

 
Pădurea nu este considerată 
a avea o valoare ridicată de 

conservare 
 

Se documenteză decizia luată 
(se justifică de ce nu există 
VRC-uri sau de ce cele 

potenŃiale identificate nu s-au 
confirmat – metodologia 

folosită) 

VRC-uri 
prezente 

Nu există 
VRC-uri 
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2.4. Ce aduce nou acest concept? 

Comparativ cu sistemul românesc de clasificare funcŃională a pădurilor, acest nou concept 

prezintă cel puŃin 2 îmbunătăŃiri notabile:  

• aduce o clasificare mai detaliată privind biodiversitatea (diversele sub-categorii de 

VRC 1) şi 

• ia în considerare realităŃile economice şi mai ales cele religioase şi culturale ale zonei  

În plus, aşa cum s-a menŃionat mai sus, identificarea acestor păduri şi desemnarea lor ca 

păduri cu valoare ridicată de conservare se face printr-un proces participativ. În cazul 

pădurilor care sunt importante pentru conservarea biodiversităŃii şi a structurilor şi proceselor 

naturale (VRC 1, 2 şi 3), evaluarea şi desemnarea se face obligatoriu cu participarea 

specialiştior în domenii diverse (botanişti, zoologi, silvicultori, sociologi etc.). Pentru pădurile 

considerate a avea importanŃă culturală şi religioasă pentru identitatea unei comunităŃi anume 

(VRC 6), sau pentru pădurile care satisfac necesităŃi de bază ale comunităŃii (VRC 5), 

desemnarea lor  ca păduri cu valoare ridicată de conservare implică obligatoriu consultarea 

comunităŃilor locale şi a altor factori direct implicaŃi.  

 

2.5. ImportanŃa identificării şi gospodăririi responsabile a PVRC. 

România este recunoscută pentru diversitatea naturală deosebită şi mai ales pentru calitatea 

pădurilor din CarpaŃi. Adăugând la aceasta, diversitatea formelor de proprietate şi 

administrare şi mai ales dinamismul acestora în prezent, se crează la nivel naŃional o situaŃie 

deosebit de complexă. Având în vedere toate acestea, identificarea şi gospodărirea adecvată  

conservării şi chiar îmbunătăŃirii VRC este deosebit de importantă pentru toŃi cei care doresc 

să dovedească practicarea unei silviculturi responsabile. Ca urmare, aplicarea acestui concept 

trebuie să reprezinte o prioritate pentru toŃi administratorii de păduri, indiferent de modul de 

administrare şi de natura proprietăŃii. Numai printr-o gospodărire durabilă a acestor bogăŃii 

naturale se poate asigura în viitor o convieŃuire armonioasă a comunităŃilor umane cu natura 

înconjurătoare.   
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3. ReŃeaua Ecologică Natura 2000 – conservarea biodiversităŃii la nivel European. 
 

3.1. Aspecte generale 1. 
 
Aşa cum s-a menŃionat în introducere, în urma ConferinŃei asupra Mediului Înconjurător şi a 

Dezvoltării (Rio de Janeiro- Brazilia, 1992), statele membre ale Uniunii Europene au decis să 

ia măsuri efective de oprire a declinului biodiversităŃii. Pentru atingerea acestui deziderat s-a 

hotărât conservarea speciilor vulnerabile de plante şi animale şi a habitatelor2 acestora în 

părŃile cele mai reprezentative ale arealului lor natural. Astfel pe întreg cuprinsul Uniunii 

Europene de la acea dată s-a format o reŃea ecologică, denumită „Natura 2000” după orizontul 

de timp considerat suficient pentru implementare. Această reŃea este formată din aşa numitele 

„situri Natura 2000” – suprafeŃe bine delimitate, răspândite pe întreg teritoriul Uniunii 

Europene, care găzduiesc speciile şi habitatele care se doresc conservate.  

 

Implementarea acestui proces se bazează pe două aspecte importante: 

• Desemnarea siturilor pe criterii strict ştiinŃifice. PrezenŃa şi caracterizarea speciilor 

şi habitatelor din siturile Natura 2000 se documentează pe baza cercetărilor ştiinŃifice 

în teren, finalizate prin completarea unui formular standard (cuprinzând date legate de 

biocenoză, biotop şi de alte aspecte importante: proprietate, gospodărire, 

vulnerabilitate, elemente geografice, legislative etc), iar starea lor de conservare va fi 

monitorizată ulterior. 

• RealităŃile economice, sociale şi culturale specifice zonei. Scopul ReŃelei Natura 

2000 nu este acela de a creea aşa-numite „sanctuare ale naturii” unde orice activitate 

umană este oprită. Dimpotrivă, se urmăreşte crearea unui cadru adecvat pentru 

convieŃuirea armonioasă om-natură. PrezenŃa sau chiar reluarea anumitor activităŃi 

umane poate fi o condiŃie esenŃială pentru menŃinerea unor specii sau habitate de 

interes comunitar. În plus, existenŃa unor specii şi habitate într-o stare bună de 

conservare chiar în zone cu impact antropic puternic, atestă faptul că gestionarea 

durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu activităŃile umane. 

Aşadar, ReŃeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte conservarea biodiversităŃii la nivel 

european luând în considerare realităŃile economice, sociale şi culturale specifice la nivel 

regional şi local ale fiecărui stat membru. 

 
 

                                                 
1 Datele care au stat la baza acestui capitol sunt culese din diverse documente şi surse oficiale ale Comisiei 
Europene (vezi Bibliografia). 
2 Termenul de „habitat” este folosit aici în sensul Directivei Europene 92/43/CEE: “zone terestre sau acvatice, în 
stare naturală sau seminaturală, ce se diferenŃiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice” 
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ReŃeaua Ecologică Natura 2000 - Cadrul legal.  
Cadrul legal pentru implementarea ReŃelei Natura 2000 îl reprezintă două directive ale 

Comisiei Europene:  

• Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele 

de “Directiva Păsări”, adoptată la 2 aprilie 1979 şi  

• Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei 

sălbatice, cunoscută sub numele “Directiva Habitate”, adoptată la 21 mai 1992.  

Aceste directive conŃin în anexe listele speciilor şi a tipurilor de habitate care fac obiectul 

ReŃelei Natura 2000.  

 

La nivel naŃional, aceste două directive au fost transpuse iniŃial în legislaŃia românească prin 

Legea 462/2001 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 236/2000 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Ulterior, au fost promulgate HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru noi zone (i.e. pentru speciile de păsări sălbatice, conform Directivei Păsări) şi  

OM nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanŃă comunitară ca parte integrantă a 

ReŃelei Ecologice Europene Natura 2000 în România. Cea mai nouă iniŃiativă de acest gen a 

fost promulgată în luna iunie a anului 2007 şi anume OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice care, în comparaŃie cu actele anterioare, conŃine prevederi mai detaliate referitoare 

atât la constituirea reŃelei Natura 2000 cât şi la administrare siturilor şi exercitarea controlului 

aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea. 

legislaŃia s-a modificat,  

 

Autoritatea responsabilă pentru implementarea ReŃelei Natura 2000 în România este Guvernul 

României prin Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – DirecŃia Conservarea Naturii, 

Biodiversitate, Biosecuritate, în conformitate cu obligaŃiile asumate în cadrul negocierilor de 

aderare la Uniunea Europeană pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul ProtecŃia naturii.  

 

 
Habitate şi specii de interes comunitar.  
Habitatele de interes comunitar (Figura 3) sunt acele habitate naturale de pe teritoriul Uniunii 

Europene care îndeplinesc cel puŃin una din următoarele condiŃii: 

• sunt în pericol de dispariŃie în arealul lor natural;  

• au un areal natural redus;  
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• sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe regiuni 

biogeografice. 

 

Speciile de interes comunitar (Figura 4) sunt acele specii de pe teritoriul Uniunii Europene 

care îndeplinesc cel puŃin una din următoarele condiŃii:  

• sunt periclitate, cu excepŃia populaŃiilor care sunt situate la limita arealului şi care nu 

sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică;  

• sunt vulnerabile (i.e. speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este 

probabilă într-un viitor apropiat dacă acŃiunea factorilor perturbatori persistă); 

• sunt rare (i.e. populaŃii mici care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau 

vulnerabile, riscă să devină.  Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse 

sau sunt fragmentat dispersate pe suprafeŃe largi);  

• sunt endemice nivel european şi necesită o atenŃie specială datorită caracteristicilor 

specifice ale habitatului lor şi/sau a impactului potenŃial pe care îl are exploatarea 

acestora asupra stării lor de conservare. 

 

 

Figura 3. MunŃii Retezat: Păduri acidofile de Picea abies din zona montană (Vaccinio – 

Piceteea), habitat de interes comunitar – cod 9410 (foto: T. Stăncioiu). 
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Habitate şi specii “prioritare” de interes comunitar.  
Habitatele “prioritare” (Figura 5) sunt habitatele naturale de interes comunitar aflate în 

pericol de dispariŃie, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană îşi asumă o 

responsabilitate deosebită. Acestea sunt indicate printr-un asterisc (*) în Anexa 1 a Directivei 

Habitate (92/43/CEE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Figura 4. Exemple de specii de interes comunitar (foto: G. Lazăr): 

                a. Rădaşca (Lucanus cervus)              b. Curechiul de munte (Ligularia sibirica) 

Figura 5. Habitate prioritare de interes comunitar (foto: T. Stăncioiu) 
a. Jnepenişuri în căldarea Lala – MunŃii 
Rodnei (4070 *Tufărişuri cu Pinus mugo şi 
Rhododendron myrtifolium). 

b. Pădure de stejar pufos la Petiş – jud. 
Sibiu (91H0 *VegetaŃie forestieră 
panonică cu Quercus pubescens). 
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Speciile “prioritare” (Figura 6) sunt acele specii de interes comunitar pentru a căror 

conservare Comunitatea Europeană îşi asumă o responsabilitate specială datorită proporŃiei 

reduse a arealului acestora. Aceste specii sunt indicate printr-un asterisc (*) în Anexa 2 a 

Directivei Habitate (92/43/CEE). 
 

         

Starea de conservare.  
Starea de conservare a unui habitat natural este dată de totalitatea factorilor ce acŃionează 

asupra sa şi asupra speciilor caracteristice acestuia şi care îi poate afecta pe termen lung 

răspândirea, structura şi funcŃiile, precum şi supravieŃuirea speciilor ce îi sunt caracteristice.  

 
Starea de conservare a unei specii este dată de totalitatea factorilor ce acŃionează asupra sa şi 

care pot influenŃa pe termen lung răspândirea şi abundenŃa populaŃiilor speciei respective pe 

teritoriul Uniunii Europene.  

 

Starea "favorabilă" de conservare. 
Starea de conservare a unui habitat natural se consideră “favorabilă” atunci când sunt 

îndeplinite concomitent următoarele condiŃii: 

• arealul său natural şi suprafeŃele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile 

sau în creştere;  

• are structura şi funcŃiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar 

probabilitatea menŃinerii acestora în viitorul previzibil este mare;  

Figura 6. Exemple de specii prioritare de interes comunitar: 

 a. ClopoŃelul (Campanula serrata) (foto: O. Pop)  b. Lupul (Canis lupus) (foto: R. MoŃ) 
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• speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, aşa cum 

aceasta este definită mai jos. 

Starea de conservare a unei specii se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite 

concomitent următoarele condiŃii: 

• datele privind dinamica populaŃiilor speciei indică faptul că aceasta se menŃine şi are 

şanse să se menŃină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural;  

• arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitorul 

previzibil;  

• există un habitat suficient de vast pentru ca populaŃiile speciei să se menŃină pe termen 

lung. 

 

Situri de importanŃă comunitară.  
 
Siturile de importanŃă comunitară reprezintă zone bine delimitate geografic în care se  

urmăreşte conservarea speciilor şi habitatelor incluse în anexele directivelor europene 

menŃionate mai sus. Aceste zone trebuie să contribuie semnificativ la menŃinerea sau 

refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi 

astfel la menŃinerea biodiversităŃii regiunii biogeografice respective şi la coerenŃa reŃelei în 

sine (distribuŃia siturilor trebuie să acopere în mod echilibrat arealul speciei/habitatului la 

nivel naŃional). 

 

Situri Natura 2000.  
 
Siturile de importanŃă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-

un act normativ de statul membru în cauză devin "situri Natura 2000". Acestea se împart în 

două categorii, în funcŃie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor:  

• Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation – SAC) – siturile 

declarate conform prevederilor Directivei Habitate (92/43/CEE) şi  

• Ariile de ProtecŃie Specială Avifaunistică (Special Protected Areas – SPA) – 

constituite conform prevederilor Directivei Păsări (79/409/CEE). 

Procesul de identificare şi declarare a siturilor Natura 2000 este diferit în cazul fiecăreia din 

celor două directive europene menŃionate mai sus (Figura 7). În cazul directivei 79/409/CEE 

(Directiva Păsări), suprafeŃele identificate pentru speciile de păsări care se doresc a fi 

conservate, după ce sunt acceptate la nivel naŃional, devin automat, la momentul aderării, Arii 

de ProtecŃie Specială Avifaunistică (SPA). În cazul directivei 92/43/CEE (Directiva Habitate), 

suprafeŃele identificate pentru habitatele şi speciile care se doresc a fi conservate sunt mai 
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întâi verificate/filtrate la nivel naŃional. În continuare, lista este trimisă Comisiei Europene 

pentru verificare şi aprobare. Rezultatul final reprezintă lista Ariilor Speciale de Conservare 

(SAC).   

 

3.2. Managementul siturilor Natura 2000  

3.2.1. Managementul conform prevederilor Directivei 92/43/CEE.   

Întrucât, aşa cum s-a menŃionat mai sus, ReŃeaua Ecologică Natura 2000 ia în considerare 

realităŃile economice, sociale şi culturale ale zonei, conservarea speciilor şi habitatelor trebuie 

să se facă printr-un management activ dar durabil. Pentru atingerea acestui deziderat, 

Directiva Habitate (92/43/CEE), prin articolul 6, prevede obligaŃiile statelor membre cu 

privire la gospodărirea siturilor Natura 2000. Articolul conŃine patru paragrafe distincte care 

reglementează atât măsurile privind conservarea cât şi cele necesare a fi aplicate în derularea 

unor activităŃi/proiecte cu potenŃial negativ asupra stării favorabile de conservare a habitatelor 

şi speciilor din situri.   

 

Primul paragraf susŃine elaborarea unor măsuri de conservare pozitive şi proactive adecvate 

scopului conservării habitatelor şi speciilor incluse în Ariile Speciale de Conservare (definite 

la punctul 1.3.). Aceste măsuri pot fi definite sub forma unui plan de management al sitului, 

pot fi incluse în planurile de dezvoltare deja existente ale zonei sau pot fi sub forma unor 

măsuri legale, administrative sau contractuale. Indiferent de forma aleasă, soluŃiile trebuie să 

corespundă necesităŃilor ecologice ale tipurilor de habitate naturale si speciilor prezente în 

situri (cele din Anexa I şi respectiv Anexa II din directivă). 

 

Figura 7. Structura procesului de identificare şi desemnare a siturilor Natura 2000 
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Următorul paragraf prevede stabilirea unor măsuri de evitare a degradării habitatelor sau 

distrugerii speciilor. Amploarea unor astfel de efecte negative nu trebuie să pună în pericol 

realizarea obiectivelor directivei. Ca urmare, statele membre trebuie să evalueze starea de fapt 

în fiecare caz şi să acŃioneze în consecinŃă. 

 

Paragrafele 3 şi 4 reglementează evaluarea impactului unor anumite activităŃi/proiecte precum 

şi stabilirea unor soluŃii în cazurile în care acestea afectează starea de conservare favorabilă a 

speciilor şi/sau habitatelor dintr-un sit Natura 2000. Este subliniată importanŃa respectării 

realităŃilor economice si sociale ale zonei. Astfel, în cazul în care, un proiect cu impact 

negativ asupra stării de conservare are o însemnătate vitală pentru comunitatea locală, acesta 

va fi derulat, însă statul membru este obligat să găsească soluŃii alternative. Astfel de soluŃii 

sunt: 

• Crearea unui nou habitat într-un nou sit, sau într-un sit lărgit care va fi inclus în reŃeua 

Natura 2000; 

• ÎmbunătăŃirea stării habitatului în altă parte a sitului sau în alt sit Natura 2000. 

AcŃiunea de îmbunătăŃire trebuie să fie proporŃională cu pierderea cauzată de proiectul 

în cauză; 

• În cazuri excepŃionale, propunerea unui nou sit Natura 2000 conform Directivei 

92/43/CEE. 

 

3.2.2. Reglementări în legislaŃia naŃională actuală privind siturile Natura 

2000. 

Conform celor mai recente reglementări referitoare la reŃeaua Natura 2000 (i.e. OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice.), pentru ariile speciale de conservare şi ariile de protecŃie 

specială avifaunistică nou constituite se prevede instituirea regimului de „arie naturală 

protejată” (art. 8 alin. 1 lit. b). BineînŃeles, ordonanŃa dispune un regim diferenŃiat de ocrotire, 

conservare şi utilizare a bunurilor patrimoniului natural, în funcŃie de categoria de arie 

naturală protejată. Ariile speciale de conservare şi ariile de protecŃie specială avifaunistică 

sunt incluse în categoria ariilor naturale protejate de interes comunitar (i.e. situri NATURA 

2000 – art. 5 alin. 1 lit.c). Administrarea aceastora cade în responsabilitatea AgenŃiei 

NaŃionale pentru Arii Naturale Protejate (ANAP) (art. 17 alin.1 lit. a) şi se realizează fie 

direct (prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, în 

subordinea ANAP - art. 18 alin. 1 lit. a - sau prin servicii regionale din structura proprie a 

ANAP, pentru ariile naturale protejate care nu au fost preluate în custodie - art. 18 alin. 1 lit. 
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d), fie indirect (i.e. în coordonare metodologică) de către persoane fizice şi juridice cu calitate 

de custode (art. 18 alin. 1 lit. c) sau prin structuri de administrare special constituite, cu 

personalitate juridică aflate în subordinea unor regii autonome, companii, societăŃi naŃionale şi 

comerciale, autorităŃi ale administraŃiei publice locale, instituŃii ştiinŃifice de cercetare şi de 

învăŃământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaŃii neguvernamentale, constituite 

potrivit legii (art. 18, alin. 1 lit. b). În cazul când ariile speciale de conservare şi ariile de 

protecŃie specială avifaunistică sunt cuprinse total sau parŃial în cadrul ariilor naturale 

protejate menŃionate, administrarea lor se asigură de către structurile de administrare ale 

acestora (art. 18 alin. 3).  

 

ActivităŃile ce se pot desfăşura în siturile Natura 2000 (altele decât rezervaŃiile biosferei, 

parcurile naŃionale şi naturale) se reglementează prin planuri de management sau prin 

regulamente elaborate de administratorii acestora avizate de către A.N.A.P. şi aprobate prin 

ordin al autorităŃii centrale pentru protecŃia mediului (art. 21 alin. 2). Măsurile prevăzute în 

planurile de mangement sunt strict legate de obiectivele care au dus la constituirea ariei 

naturale protejate (art. 21 alin. 3). Orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor 

naturale din zonă vor fi armonizate cu prevederile planului de mangement (art. 21 alin. 5). În 

cazul în care aceste situri sunt incluse în arii naturale de interes naŃional, managementul lor va 

fi inclus în planul de management al respectivelor arii naturale protejate, cu respectarea celei 

mai restrictive funcŃii de protecŃie (art. 21 alin. 7). 

 

Pentru menŃinerea într-o stare favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor din siturile 

Natura 2000 atât în perimetrele ariilor naturale protejate cât şi în vecinătatea acestora, sunt  

interzise activităŃile „care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor 

sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate acestea, în lipsa actelor de 

reglementare specifice” (art. 28 alin. 1). Ca urmare, orice proiect susceptibil de a afecta într-

un mod semnificativ obiectivele de conservare a ariei naturale protejate va face obiectul unui 

studiu pentru evaluarea impactului. Nu vor primi acordul de mediu numai proiectele care, 

conform studiului de impact, nu afectează integritatea ariei naturale protejate (cu excepŃia 

celor care trebuie realizate din motive de interes public major, caz în care, autoritatea pentru 

protecŃia mediului va lua măsuri compensatorii pentru menŃinerea coerenŃei reŃelei Natura 

2000). 

 

În cazul în care, pentru conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar din siturile 

Natura 2000 anumite activităŃi sunt restricŃionate, ordonanŃa prevede plata de compensaŃii 
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financiare pentru proprietarii terenurilor proprietate privată sau concesionate. Modalitatea de 

solicitare, calcul şi de acordare a compensaŃiilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (art. 

26). Pentru terenurile extravilane din situri Natura 2000 şi supuse unor restricŃii de utilizare, 

proprietarii sunt scutiŃi de plata impozitului pe teren. Scutirea se acordă în baza unei 

confirmări emise de administraŃia ariei naturale protejate sau de către A.N.A.P. 

 

3.3. Monitorizarea biodiversităŃii. 
 
Pentru evaluarea modului de gospodărire al speciilor şi habitatelor care se doresc a fi 

conservate la nivel european, este necesară monitorizarea atentă a evoluŃiei acestora. Aşa cum 

s-a spus mai sus, ReŃeaua Natura 2000 are ca scop să menŃină, să îmbunătăŃească sau să refacă 

starea favorabilă de conservare  a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  Conform 

articolelor 11 din Directiva 92/43/CEE şi respectiv 4.1 din directiva 79/409/CEE,  statele 

membre au obligaŃia de a Ńine sub observaŃie evoluŃia acestora la nivel naŃional. Aceasta se 

face prin realizarea unui sistemul de monitorizare care să furnizeze datele necesare pentru 

raportările periodice către Comisia Europeană. Starea de conservare se raportează comisiei de 

către fiecare stat membru, începând de la momentul aderării, la fiecare 3 ani în cazul speciilor 

de păsări (conform Directivei Păsări - 79/409/CEE) şi respectiv 6 ani în cazul celorlalte specii 

şi a habitatelor (conform Directivei Habitate - 92/43/CEE). 

 

3.4. Aspecte de reŃinut 
 
Natura 2000, chiar dacă este un concept European, iar structura modului de implementare este 

clar stabilită, responsabilitatea cât şi detaliile implementării revin fiecărui stat membru în 

cauză.  Ea nu trebuie privită ca o obligaŃie impusă din afară ci ca o responsabilitate asumată 

de fiecare Ńară conştientă de importanŃa conservării resurselor naturale la nivel european. 

Chiar dacă acest concept urmăreşte conservarea diversităŃii naturale împreună cu cea 

economică, socială şi culturală, aduce cu sine anumite reguli pe care societatea umană trebuie 

să le respecte.  

 

Natura 2000 nu schimbă tipul de administrare şi nici dreptul de proprietate asupra terenurilor 

însă trebuie să asigure o gospodărire adecvată păstrării şi chiar îmbunătăŃirii stăriii favorabile 

de conservare a speciilor şi habitatelor incluse în situri. Ca urmare, în anumite cazuri, 

necesităŃile de conservare pot atrage după sine restricŃii în desfăşurarea anumitor activităŃi şi 

implicit pot produce pierderi financiare. BineînŃeles, în acelaşi timp pot exista situaŃii în care 
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prezenŃa reŃelei poate aduce beneficii suplimentare unei comunităŃi locale (e.g. etichetarea 

unor produse ecologice, activităŃi de turism etc.). 

 

Având în vedere toate cele menŃionate mai sus referitor la această reŃea ecologică, 

conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar poate fi garantată pe termen lung doar 

cu respectarea următoarelor trei condiŃii de bază: 

1. respectarea realităŃilor economice, sociale şi culturale ale zonei în momentul 

desemnării de situri Natura 200 dar şi după acest moment (în special la evaluarea 

activităŃilor care vor fi sau nu vor fi permise într-un anume sit) 

2. implicarea conştientă a tuturor factorilor interesaŃi (însă în principal a proprietarilor şi 

administratorilor terenurilor în cauză), şi 

3. compensarea promptă şi obligatorie a pierderilor financiare datorate respectării 

cerinŃelor de conservare.  

Numai printr-un astfel de parteneriat, măsurile de gospodărire (fie ele planuri de management 

sau doar măsuri administrative sau contractuale) vor fi eficiente în atingerea scopului fixat.  
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4. Silvicultura şi conservarea biodiversităŃii. 
 

4.1. DefiniŃii. 

Pornind chiar de la etimologia cuvântului, conform celor două cuvinte latine din alcătuirea sa 

(silva = pădure şi cultura = cultivare), silvicultura nu este altceva decât cultura pădurii 

(Florescu şi Nicolescu, 1996). Pe lângă această descriere simplă, de-a lungul timpului ea a 

mai fost definită în diverse moduri cum ar fi: arta producerii şi îngrijirii pădurilor sau teoria 

şi practica controlului întemeierii, compoziŃiei, structurii şi creşterii arboretelor (Smith et al., 

1997). Având în vedere faptul că, încă de la începuturi, gospodărirea pădurior a urmărit 

imitarea proceselor biologice şi ecologice care caracterizează ecosistemele forestiere, 

silvicultura este considerată deasemenea ca fiind ecologie forestieră aplicată sau aplicarea 

ştiinŃelor silvice în conducerea pădurii (Smith et al., 1997).   

 

Reprezentând o intervenŃie voluntară a omului în evoluŃia pădurii, silvicultura este şi trebuie 

să fie legată direct de obiectivele şi scopul societăŃii umane sau a proprietarilor (i.e. atunci 

când pădurea are o importanŃă naŃională, interesele societăŃii sunt prioritare celor ale 

proprietarilor). Această realitate trebuie deci reflectată şi în definiŃia ei. Astfel ea a fost 

descrisă ca managementul pe baze ştiinŃifice al pădurilor pentru o producŃie continuă de 

bunuri şi servicii (Daniel et al., 1979). Tot în acest sens „The Dictionary of Forestry” (Helms, 

1998) prezintă o definiŃie mai cuprinzătoare conform căreia, silvicultura este ştiinŃa şi arta de 

a controla întemeierea, creşterea, compoziŃia, starea de sănătate şi calitatea arboretelor în 

vederea satisfacerii pe baze durabile a nevoilor societăŃii. Aşadar, modul de gospodărire al 

pădurilor este strict condiŃionat de necesităŃile societăŃii, fie ele de protecŃie sau de producŃie, 

însă desfăşurarea acestuia trebuie să respecte obligatoriu principiile dezvoltării durabile. 

Această nouă definiŃie se înscrie în prevederile managementului durabil al pădurilor 

(Sustainable Forest Management – SFM), termen definit în anul 1993 (în cadrul ConferinŃei 

Ministeriale asupra ProtecŃiei Pădurilor din Europa, Helsinki – Finlanda) ca fiind ...… 

….gospodărirea pădurilor şi folosirea terenurilor forestiere, într-o manieră şi într-un ritm 

care menŃine biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea lor 

precum şi potenŃialul acestora de a împlini, acum şi în viitor, funcŃiile ecologice, economice şi 

sociale la nivel local, naŃional şi global. În plus acest mod de gospodărire nu trebuie să 

cauzeze deteriorarea altor ecosisteme. Această descriere subliniază clar importanŃa şi 

obligativitatea găsirii unor soluŃii tehnice prin care silvicultura să asigure conservarea 

biodiversităŃii în pădurile gospodărite.  
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Diversitatea biologică sau pe scurt biodiversitatea este în general definită ca „diversitatea 

vieŃii cu toate formele ei şi la toate nivelurile de organizare” (Hunter 1990). Aşadar 

conservarea biodiversităŃii este asociată cu conservarea tuturor speciilor prezente în ecosistem 

în mod natural. Cu toate că acest concept de naturaleŃe este unul foarte disputat (în special în 

Europa unde specia umană este prezentă de milenii şi impactul asupra naturii este ridicat) este 

recomandat ca indicatorii biodiversităŃii să fie elemente caracteristice pădurilor cât mai puŃin 

alterate de către om (Angelstam et al. 2004). O definiŃie mai nouă şi mai complexă este 

inclusă în ConvenŃia pentru Diversitatea Biologică, adoptată în cadrul ConferinŃei asupra 

Mediului Înconjurător şi a Dezvoltării de la Rio de Janeiro (1992) şi ratificată şi de Ńara 

noastră. Conform acesteia, biodiversitatea reprezintă „variabilitatea organismelor vii de orice 

fel (incluzând, printre altele, ecosisteme terestre, marine şi alte ecosisteme acvatice) şi 

complexele ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea intra- şi 

interspecifică şi diversitatea ecosistemelor”. Aşadar, în context modern, biodiversitatea 

cuprinde atât compoziŃia  specifică a ecosistemelor (i.e. speciile de plante şi animale din 

ecosistem) cât şi structura şi funcŃiile acestora (Noss 1990). Această definiŃie extinsă este 

logică având în vedere faptul că cele trei elemente sunt componente inseparabile ale 

sistemelor naturale.  

 

În ceea ce priveşte evaluarea biodiversităŃii, încă de acum câteva decenii, Whittaker (1960, 

1972, 1975, 1977) susŃinea faptul că  aceasta trebuie făcută la diferite niveluri şi în diferite 

moduri, în funcŃie de scopul  urmărit. El recunoştea două moduri de exprimare a diversităŃii 

biologice şi deci două categorii principale de biodiversitate:  

I) Diversitatea taxonilor, sau diversitatea de inventariere („inventory diversity”) – 

se referă la înventarierea taxonilor prezenŃi într-o anumită zonă/ecosistem/comunitate;  

II) Diversitatea de diferenŃiere („differentiation diversity”) – se referă la schimbarea 

compoziŃiei în specii între diferite locaŃii.  

Fiecare din aceste categorii, în funcŃie de nivelul (scara) la care se estimează bogăŃia taxonilor 

(ca măsură a diversităŃii biologice), a fost ulterior împărŃită în subcategorii. Astfel, 

diversitatea taxonilor (i.e. diversitatea de inventariere) poate fi împărŃită în 4 tipuri diferite 

(Whittaker 1977):  

1) diversitatea punctuală („point diversity” – pe suprafeŃe mici, de ordinul zecilor şi 

sutelor de m2; în interiorul unei unităŃi de tip alfa); 

2) diversitatea de tip alfa (pe suprafeŃe de la 0,1 ha până la 1.000 ha; la nivelul unei 

singure comunităŃi naturale); 
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3) diversitatea de tip gama (pe suprafeŃe între 1.000 – 1.000.000 ha; la nivel de peisaj –

landscape – format din mai multe comunităŃi naturale); şi 

4) diversitatea de tip epsilon (pe suprafeŃe între 1.000.000 – 100.000.000 ha; o zonă 

formată din mai multe peisaje –landscape – diferite). 

La rândul ei, diversitatea de diferenŃiere este cuprinde 3 sub-categorii (Whittaker 1977):  

1) diversitatea intracenotică („pattern diversity”) – se referă la schimbarea compoziŃiei 

în specii între diferite puncte de eşantionaj din cadrul aceleiaşi comunităŃi; 

2) diversitatea de tip beta – se referă la schimbarea compoziŃiei în specii între diferite 

comunităŃi naturale dintr-un peisaj („landscape”); 

3) diversitatea de tip delta – se referă la schimbarea compoziŃiei în specii între diferite 

peisaje („landscapes”) de-a lungul gradienŃilor climatici şi fiziografici majori. 

 

Indiferent de scara la care este abordată, diversitatea de inventariere poate fi exprimată atât 

prin bogăŃia speciilor (i.e. enumerarea speciilor prezente pe o anumită suprafaŃă) cât şi prin 

abundenŃa acestora (Barnes et al. 1998). În timp ce prima metodă atribuie aceeaşi importanŃă 

tuturor speciilor prezente, atât celor comune/dominante cât şi celor slab reprezentate/rare, cea 

de a doua cântăreşte prezenŃa fiecărei specii prin participarea (i.e. abundenŃa) ei în 

comunitatea respectivă. Astfel, dacă avem două comunităŃi caracterizate de aceleaşi două 

specii (i.e comunităŃi identice d.p.d.v. al bogăŃiei în specii), se consideră mai diversă cea în 

care speciile au participare apropiată (Krebs 2001). Acest exemplu este  ilustrat în Tabelul 1 . 

Se poate observa că prima comunitate este practic o monocultură, în timp ce a doua este bine 

reprezentată de ambele specii (i.e. şi deci se consideră a avea o diversitate mai ridicată). 

 

Tabelul 1 Biodiversitatea - DiferenŃa între utilizarea bogăŃiei în specii şi abundenŃei lor 

(extras din Krebs 2001). 

 AbundenŃa (%) 

 Comunitatea 1 Comunitatea 2 

Specia A 99 50 

Specia B 1 50 

 

Majoritatea specialiştilor în domeniu acceptă deci că este necesar a se folosi ambele metode 

pentru evaluarea biodiversităŃii unei comunităŃi anume (Barnes et al. 1998). Astfel au luat 

naştere aşa-numiŃii indici de biodiversitate care combină ambele aspecte (i.e. bogăŃia în specii 

şi abundenŃa lor) şi care au fost denumiŃi indici de heterogenitate (Barnes et al. 1998). Deşi 

există o varietate de indici de acest fel (fiecare cu avantajele şi limitările sale), cei mai adesea 
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folosiŃi sunt indicii Simpson şi Shanon-Wiener. Fără a intra în detalii asupra metodelor de 

calcul a acestora (astfel de informaŃii se pot găsi în majoritatea lucrărilor de specialitate) 

trebuie menŃionată aici principala diferenŃă între cei doi indici (Barnes et al. 1998): indicele 

Shanon-Wiener este sensibil la numărul de specii dintr-o comunitate (fiind deseori considerat 

mai mult ca un indice al bogăŃiei în specii) în timp ce indicele Simpson este influenŃat de 

speciile dominante din comunitate fiind relativ insensibil la cele rare/puŃin reprezentate (din 

care cauză este considerat ca un indice de măsurare a participării speciilor sau a omogenităŃii 

comunităŃii respective). De aceea, întotdeauna indicele ales pentru evaluarea biodiversităŃii 

trebuie să fie în conformitate cu scopul ales (Barnes et al. 1998).  

 

La rândul ei, diversitatea de diferenŃiere poate fi cuantificată în numeroase moduri. În 

general metodele de evaluare se bazează pe cuantificarea similarităŃii în ceea ce priveşte 

compoziŃia în specii între perechi de comunităŃi (Wilson and Shmida 1984, Magurran 1988, 

Wolda 1981). O nouă metodă cantitativă mai complexă şi mai cuprinzătoare în evaluarea 

diversităŃii de diferenŃiere la diverse niveluri, este cea propusă de Loehle and Wein 1994. 

Aceasta ia în considerare nu numai speciile componente din comunităŃile comparate dar şi 

abundenŃa acestora şi chiar aranjarea comunităŃilor în cadrul peisajului. Pe lângă aceste surse, 

există un număr mare de lucrări de specialitate care cuprind informaŃii şi detalii privind 

utilizarea şi utilitatea unor astfel de metode.  

 

Având în vedere cele menŃionate mai sus referitor la biodiversitate şi la silvicultură, este uşor 

de înŃeles că omul şi societatea umană au avut şi au influenŃe din cele mai diverse asupra 

diversităŃii biologice din ecosistemele forestiere supuse gospodăririi. Intensitatea impactului 

antropic diferă în funcŃie de natura intervenŃiilor dar şi în funcŃie de suprafaŃa afectată (i.e. 

scara la care se produce interacŃiunea). Abordarea gospodăririi pădurilor din punct de vedere 

al conservării biodiversităŃii trebuie facută integrat, la toate nivelurile, de la arbori individuali 

şi arborete cu suprafeŃe restrânse până la nivel de piesaj forestier, bazine şi masive păduroase. 

De asemenea, datorită situaŃiei complexe din zilele noastre, descrisă în partea introductivă a 

lucrării, se impune o completare a viziunii clasice asupra diversităŃii biologice: omul şi 

societatea umană trebuie considerate ca parte din ecosistem (i.e. direct legate de conceptul de 

diversitate), în special în cazul zonelor unde au existat în mijlocul naturii timp de secole sau 

chiar milenii. În astfel de zone, cu o îndelungată  tradiŃie în ceea ce priveşte convieŃuirea 

dintre om şi natură, biodiversitatea trebuie să cuprindă şi valorile culturale şi sociale ale 

comunităŃilor locale. Îmbinarea acestor valori nu reprezintă altceva decât aplicarea în practică 

a conceptului de gospodărire durabilă a resurselor naturale (respectiv a conceptului de 
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gospodărire durabilă a pădurilor în cazul resurselor forestiere). Ambele concepte descrise în 

capitolele anterioare (PVRC şi Natura 2000) se înscriu în această viziune modernă asupra 

conservării naturii.  

 

 

4.2. Rolul silviculturii în conservarea biodiversităŃii.  
 

Începând din 1990, evoluŃia societăŃii româneşti în condiŃiile tranziŃiei spre o economie de 

piaŃă a influenŃat major gestionarea resurselor naturale ale Ńării. Pădurile au fost subiectul 

legilor privind retrocedarea către foştii proprietari începând încă din anul 1991, în prezent 

suprafaŃa retrocedată deja şi cea prevăzută a se retroceda în continuare acoperind aproximativ 

66% din fondul forestier naŃional (MAPDR 2005). Ca urmare, în ultimii ani am asistat la 

diversificarea formelor de proprietate şi administrare a terenurilor cu destinaŃie forestieră 

precum şi a formelor de exploatare şi prelucrare a masei lemnoase, toate acestea având un 

impact deosebit asupra percepŃiei societăŃii referitoare la pădure şi gospodărirea ei. Adăugând 

la acestea şi cazurile intens mediatizate de nerespectare a regimului silvic şi încălcări a altor 

legi privitoare la activităŃile din sectorul forestier, în ultimii ani am asistat la asocierea strictă 

şi greşită a silviculturii cu exploatarea pădurilor (mai ales exploatarea inadecvată a lor), 

laturile cele mai importante ale acestei ştiinŃe fiind complet neglijate. Nu este de mirare deci, 

faptul că, deseori silvicultura este asociată cu reducerea biodiversităŃii şi considerată ca un 

pericol la adresa conservării acesteia. 

 

Chiar dacă cele mai mari beneficii financiare directe şi pe termen scurt rezultă în general din 

valorificarea masei lemnoase, silvicultura are un scop mult mai larg şi mai nobil, aşa cum 

pădurea în ansamblul ei are un rol mult mai complex decât cel de a produce lemn. FuncŃiile de 

recreere şi cele numeroase de protecŃie pe care le exercită sunt la fel de importante (în 

anumite cazuri chiar mai importante) chiar dacă sunt mai dificil de cuantificat în termeni 

financiari. Alunecările de teren, inundaŃiile şi viiturile catastrofale din ultimii ani produse în 

zonele cu exploatări forestiere excesive, seceta accentuată (în special pe timp de vară dar şi pe 

timp de iarnă), dereglările climatice (decalarea anotimpurilor, creşterea temperaturilor medii, 

înregistrarea unor extreme termice şi pluviale) subliniază importanŃa deosebită a pădurii şi 

rolul ei ca scut protector pentru comunităŃile umane la nivel global.   

 

Aşa cum s-a menŃionat anterior, silvicultura urmăreşte simularea proceselor naturale 

caracteristice ecosistemelor forestiere sau mai bine zis, prin intervenŃii, ea imită perturbările 

naturale caracteristice evoluŃiei pădurilor (Hunter 1999). Exemple de astfel de perturbări sunt: 
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competiŃia între specii şi eliminarea naturală, doborâturile şi rupturile de vânt, alunecările de 

teren, inundaŃii, incendiile, atacurile de insecte sau ciuperci, uscarea naturală şi multe altele. 

Efectele acestora asupra ecosistemului forestier sunt diferite în funcŃie de modul în care se 

produc: izolat, grupat pe suprafeŃe mici sau pe suprafeŃe mari. Având în vedere multitudinea 

factorilor care influenŃează atât producerea perturbărilor dar şi amplitudinea şi modul lor de 

desfăşurare, precum şi posibilitatea combinări acestora (e.g. doborâturile de vânt sunt urmate 

de atacuri de insecte sau incendii) efectele lor asupra structurii şi compoziŃiei pădurii pot fi 

foarte variate atât la nivel micro cât şi macro. Aşadar, pentru a creea şi a menŃine o astfel de 

diversitate de forme (structuri şi compoziŃii), trebuie folosită o gamă largă de intervenŃii 

silviculturale (Figura 8). În funcŃie de rezultatul dorit, modul de aplicare al acestor intervenŃii 

trebuie să respecte caracteristicile cheie ale acestor perturbări naturale: periodicitatea 

producerii lor, intensitatea şi modelul spaŃial (Hunter 1999).  

 

Figura 8. Imagine simplificată asupra structurilor ce pot fi create prin diverse tratamente silvice. 
Intensitatea intervenŃiilor creşte de la stânga la dreapta (i.e. de la tăieri rase la codru grădinărit). 
Tăierile rase (a) produc arborete cu structuri uniforme (i.e. cu o singură clasă de vârstă); cele succesive 
(b) şi progresive (c), în funcŃie de perioada de regenerare, pot produce atât structuri uniforme dar şi 
diversificate (arborete cu 2 clase de vârstă sau cu variaŃia vârstelor arborilor mai mare de 20 ani); 
codrul grădinărit (d) produce arborete cu structuri puternic diversificate (i.e. arbori de diverse 
dimensiuni aparŃinând mai multor generaŃii – este acoperită întreaga gamă de vârste). Limitele trasate 
pe figură sunt cu caracter orientativ (linie punctată roşie – limita între tratamente; linie punctată verde 
– ochi deschis prin tăiere progresivă). Combinarea acestora (cât şi aplicarea altor tipuri de tăieri – e.g. 
tăieri de conservare), în funcŃie de realităŃile din teren, produc structuri din cele mai variate. (imaginea 
este preluată din O’Hara et al. 1994 şi prelucrată) 
 

a b c d 

 

 

În ceea ce priveşte biodiversitatea, nu trebuie ignorat faptul că pădurile sunt sisteme dinamice, 

aflate într-o continuă schimbare. Ca urmare, fiecare stadiu de dezvoltare al arboretului, de la 

întemeierea lui până la regenerare, are în mod natural propria constelaŃie de specii (Figura 

9). Este deci absurd a se considera că doar arboretele/pădurile aflate în stadiul de maturitate 

(i.e. pădurile cu structuri diversificate, cu mai multe etaje de vegetaŃie şi generaŃii de arbori) 
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au biodiversitate naturală şi că aceasta este cea mai mare biodiversitate pe care o pot avea şi 

trebuie să o aibe pădurile.  

Figura 9. Succesiunea stadiilor de dezvoltare a arboretelor (de la instalare până la maturitate-
regenerare) şi succesiunea speciilor adaptate diferitelor structuri (preluată din Hunter 1999 şi 
prelucrată). 
 

 

 

În plus, este bine ştiut că numeroase specii, pentru satisfacerea necesităŃilor (hrană, adăpost, 

reproducere, creşterea puilor etc.), au nevoie de structuri diverse ale pădurii (Hunter, 1990). 

Un exemplu simplu poate fi cerbul care foloseşte poienile şi pădurile nou întemeiate 

(regenerări, plantaŃii – înainte de a închide starea de masiv) pentru hrană, pădurile tinere 

încheiate (desişurile) pentru a se feri de răpitori şi pădurile mature pentru adăpost termic 

(Hunter, 1990). În acelaşi timp există şi specii adaptate numai unei anumite structuri (i.e. 

anumit stadiu de dezvoltare al pădurii), aşa-numitele specii specializate („specialist species” - 

Peterken 1996). Figura 10 ilustrează aceste două situaŃii folosind ca exemplu cerbul şi 

ciocănitoarea. 

Figura 10. Utilizarea diferenŃiată a structurilor arboretelor de către specii diferite (preluată din Hunter 
1999 şi prelucrată). 
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Aşadar, ideea de diversitate biologică nu trebuie abordată la nivel de arboret (i.e. subparcelă 

silvică sau unitate amenajistică) ci la nivel de pădure (i.e. ansamblu de arborete) şi chiar de 

peisaj forestier (i.e. landscape – Forman 1995). Realizarea unui amestec de arborete în diverse 

stadii de dezvoltare va asigura o diversitate de structuri şi compoziŃii (de la simple la 

complexe) care va menŃine astfel întreaga paletă de specii caracteristice tuturor stadiilor 

succesionale. Un astfel de mozaic este deci de preferat promovării aceluiaşi tip de structură 

(i.e. aceluiaşi tip de tratament silvic) pe suprafeŃe extinse, indiferent dacă la nivel de arboret 

această structură este una diversificată. O structură diversificată la nivel de peisaj forestier (şi 

chiar pe suprafeŃe mai mari) este benefică nu numai din punct de vedere biologic (i.e. al 

conservării biodiversităŃii) ci şi economic, permiŃând practicarea unei game largi de lucrări 

agricole şi silvice şi deci convieŃuirea armonioasă dintre societatea umană şi natură. 

 

Pentru a realiza structurile dorite şi implicit exercitarea funcŃiilor asociate cu aceste structuri, 

silvicultura trebuie să îşi adapteze tehnicile la realităŃile din teren. La fel cum diversitatea şi 

complexitatea situaŃiilor ce pot să apară în natură nu pot fi descrise complet în literatură la fel 

şi tehnicile necesare imitării acestor situaŃii nu pot fi cuprinse detaliat în lucrările care 

definesc şi cele care reglementează gospodărirea pădurilor. Întotdeauna tehnicile se vor 

adapta cerinŃelor şi se va alege o combinaŃie de tehnici şi lucrări care va asigura atingerea 

obiectivelor fixate. Aşadar silvicultura  nu trebuie să rămână închistată în norme şi definiŃii 

stricte ale tratamentelor ce pot fi aplicate, ea nu trebuie să fie „prescriptivă” (i.e. nu prescrie 

exact în detalii ceea ce trebuie făcut în teren şi deci nu restricŃionează adaptarea intervenŃiilor 

la realităŃile din teren sau aplicarea altor metode/tehnici utile în anumite cazuri particulare) ci 

doar „descriptivă” (i.e. ea descrie tehnicile ce pot fi aplicate şi efectele lor potenŃiale, 

stimulând gândirea şi creativitatea celor care gospodăresc pădurile) (Smith 1972). 

Complexitatea ecosistemelor forestiere şi diversitatea situaŃiilor ce pot apărea în fiecare caz în 

parte ne obligă să privim silvicultura ca o ştiinŃă într-o continuă evoluŃie. Ea trebuie 

considerată ca un management adaptativ al pădurilor (i.e. se bazează pe cunoştinŃele existente 

însă urmăreşte o îmbunătăŃire continuă şi sistematică a strategiilor şi practicilor de 

gospodărire pe baza experienŃei acumulate în timp – Smith et al. 1997). Doar astfel 

silvicultura devine nu numai o ştiinŃă ci o artă a gospodăririi pădurilor aşa cum este de fapt 

considerată în „The Dictionary of Forestry” (Helms 1998). 
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5. DiscuŃii şi concluzii. 

 

 

Creşterea rapidă a populaŃiei umane la nivel global, în ciuda  progresului din domeniul ştiinŃei 

şi tehnologiei, determină o presiune tot mai mare asupra mediului înconjurător. Rata ridicată 

de extincŃie a speciilor în ultimele decenii constituie principalul semnal de alarmă privitor la 

nevoia de conservare a resurselor naturale. Ca urmare, de-a lungul timpului au apărut diverse 

metode de protejare a naturii, biodiversitatea fiind considerată ca indicator al calităŃii mediului 

şi al unei gospodăriri durabile. Până nu demult, conservarea acesteia era văzută sub forma 

unui mozaic în care zonele afectate antropic (i.e. zone intens gospodărite, în care structura 

naturală a fost puternic alterată) alternează cu aşa-numite sanctuare ale naturii din care omul 

şi activităŃile sale (chiar cele tradiŃionale) sunt complet excluse. Această viziune nu mai este 

considerată adecvată având în vedere atât faptul că omul a fost prezent în mijlocul naturii de-a 

lungul mileniilor (i.e. excluderea totală a sa şi mai ales a activităŃilor tradiŃionale şi durabile, 

nu reprezintă întoarcerea spre „natural”) cât şi faptul că existenŃa şi conservarea acestor insule 

de biodiversitate în mijlocul zonelor antropizate nu garantează perpetuarea tuturor speciilor 

mai ales a celor care necesită un habitat pe suprafeŃe extinse şi cu structuri diverse (ex. 

carnivorele mari, specii de păsări, mai ales cele migratoare). Ca urmare, în prezent asistăm la 

o schimbare a  acestei viziuni, combinaŃia celor două extreme (gospodărirea intensivă şi 

conservarea totală) fiind înlocuită cu o nouă soluŃie venită să răspundă cerinŃelor complexe ale 

lumii moderne: societatea umană cu valorile ei se integrează în mod durabil în peisajele 

naturale. Un astfel de peisaj reprezintă un mozaic format din rezervaŃii strict protejate, zone 

gospodărite de către comunităŃile locale pentru obiective multiple, păduri naturale în care se 

practică un management extensiv şi durabil (pentru lemn şi alte produse ale pădurii) şi 

plantaŃii forestiere gospodărite intensiv pentru satisfacerea necesităŃilor de lemn ale societăŃii 

(McNeely 1994, Figura 11).   
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Figura 11 Peisaje diversificate: a. Zona satului Seleuş (jud. Mureş) cu păduri, pajişti şi fâneŃe, livezi 

de pomi fructiferi (în apropiere se află un sit de interes comunitar propus pentru habitatul prioritar 

91H0 *VegetaŃie forestieră panonică cu Quercus pubescens); b. MunŃii Nemira: în plan apropiat – 

plantaŃie de molid, în vale – tinovul cu pin silvestru de la Apa Roşie (sit de interes comunitar propus 

pentru habitatul prioritar 91D0 *Turbării cu vegetaŃie forestieră), în plan îndepărtat – păşuni montane 

şi păduri de molid şi fag aparŃinând comunităŃilor locale din zonă. 

 

 

 

a 

b 



 

 35 

Astfel, aşa cum s-a menŃionat şi în capitolul anterior, definiŃia biodiversităŃii trebuie să 

includă şi valorile sociale şi culturale ale comunităŃilor locale. Aşadar, omul şi societatea sunt 

parte a ecosistemelor, scopul conservării devenind  convieŃuirea armonioasă a comunităŃilor 

umane în mijlocul naturii. Categoric o astfel de soluŃie reclamă gospodărirea pădurilor pentru 

obiective multiple. Aşa cum, cu secole în urmă, obiectivul principal (însă nu singurul) era 

producerea de material lemnos, astăzi asistăm la o schimbare radicală, conservarea 

biodiversităŃii şi producerea unor servicii de mediu (reducerea poluării atmosferice, 

combaterea eroziunii, asigurarea resurselor de apă, fixarea carbonului pentru combaterea 

fenomenului de încălzire globală ş.a.) devenind cel puŃin la fel de importante sau chiar mai 

importante în unele cazuri (Smith et al., 1997). Cu toate acestea, nu se poate spune că definiŃia 

silviculturii trebuie schimbată. Nu obiectul silviculturii s-a schimbat ci asistăm doar la 

rearanjarea Ńelurilor ei (i.e. schimbarea importanŃei lor) datorită diversificării obiectivelor 

societăŃii în condiŃiile creşterii populaŃiei umane şi reducerii resurselor naturale. Aşadar 

silvicultura trebuie doar să îşi adapteze tehnicile şi tratamentele pentru a răspunde cerinŃelor 

tot mai diversificate ale societăŃii de azi, mult mai complexe şi mai dificil de realizat faŃă de 

cele din trecut. Chiar dacă gestionarea resurselor trebuie gândită la nivel global, atât tipul de 

intervenŃii silvice permise cât şi intensitatea acestora trebuie decise de la caz la caz în funcŃie 

de priorităŃile comunităŃii locale şi de realitatea existentă în teren.  Aceasta însumează de fapt 

principiul cuprins în ConvenŃia asupra DiversităŃii Biologice conform căreia trebuie „să 

gândim global şi să acŃionăm local” (Cristea şi Denaeyer, 2004). Trebuie însă subliniat şi 

reŃinut faptul că, indiferent de scara de abordare, succesul activităŃilor de management este 

condiŃionat mai mult ca oricând de informarea, consultarea şi implicarea în procesul 

decizional a comunităŃilor şi a tuturor factorilor direct interesaŃi. 

 

Cele două concepte prezentate în materialul de faŃă se încadrează în această nouă viziune 

asupra gospodăririi resurselor naturale în acord cu conservarea biodiversităŃii. Ele nu sunt 

total distincte având în vedere faptul că pădurile din siturile Natura 2000 pot fi încadrate după 

caz, fie în categoria PVRC 1 fie în categoria PVRC 3. Pe de altă parte, cu toate că ambele 

concepte urmăresc conservarea unor valori deosebite, nu doar biologice ci şi economice, 

sociale şi culturale ale societăŃii umane, există câteva mici diferenŃe care merită a fi 

menŃionate aici:  

• Conceptul de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare este aplicabil la nivel global 

nu numai la nivel european (aşa cum este Natura 2000). 
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• Comparativ cu conceptul de PVRC, ReŃeua Ecologică Natura 2000 nu se rezumă doar 

la ecosistemele forestiere ci cuprinde întreaga gama de specii şi habitate considerate a 

fi de interes comunitar (i.e. la nivelul Uniunii Europene).  

• În timp ce identificarea şi gospodărirea adecvată a PVRC este un proces voluntar, prin 

care proprietarii şi administratorii dovedesc practicarea unei silviculturi responsabile, 

implementarea ReŃelei Natura 2000 este o obligaŃie a fiecărui stat membru al Uniunii 

Europene fiind una din condiŃiile impuse la aderare. Ca urmare, implementarea 

procesului la nivel naŃional este obligatorie şi ca atare, reglementată prin lege. 

 

Atât Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare cât şi ReŃeaua Ecologică Natura 2000 au 

legătură directă cu ecosistemele forestiere şi gospodărirea acestora. Chiar dacă silvicultura nu 

s-a rezumat niciodată doar exploatarea resurselor forestiere (în principal producŃia de lemn), 

acum este chemată mai mult ca oricând să contribuie la menŃinerea biodiversităŃii printr-un 

management responsabil care să corespundă nevoilor diverse ale societăŃii umane din zilele 

noastre. Complexitatea ecosistemelor naturale şi faptul că obiectivele de gospodărire, într-o 

lume aflată în plină schimbare, se pot modifica pe parcursul unui ciclu de producŃie, ne obligă 

să aplicăm ecosistemelor forestiere un management adaptativ aşa cum s-a subliniat anterior. 

Doar printr-o adaptare şi îmbunătăŃire continuă a modului de gospodărire a  pădurilor se pot 

găsi soluŃiile optime necesare unei convieŃuiri durabile om – natură.  

 

În încheiere, autorul îşi exprimă speranŃa că informaŃiile prezentate aici privind noile concepte 

referitoare la conservarea biodiversităŃii printr-o gospodărire durabilă şi o dezvoltare 

armonioasă a comunităŃilor umane în mijlocul naturii, vor fi utile atât în pregătirea studenŃilor 

din facultăŃile cu profil biologic şi mai ales forestier cât şi în educarea şi conştientizarea 

corespunzătoare a publicului larg. 
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7. Index de termeni tehnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A 
amenajament silvic = lucrare 

multidisciplinară ce cuprinde un 
sistem de măsuri pentru organizarea 
şi conducerea unei păduri spre starea 
cea mai corespunzătoare funcŃiilor 
multiple ecologice, economice şi 
sociale (15) 

arboret = 1. porŃiune de pădure distinctă, 
omogenă sub raportul condiŃiilor 
staŃionale, de vegetaŃie şi structură 
suficient de întinsă pentru a putea 
face obiectul gospodăririi (minim 
0.25 ha); 2. ecosistem forestier 
elementar (15) 

arboret, structură = caracteristică a 
arboretului exprimată prin diverse 
elemente structurale atât în plan 
orizontal (e.g. compoziŃia specifică, 
consistenŃa, desime, densitate, grad 
de umbrire al arboretului, diametrul 
mediu al arboretului, suprafaŃa de 
bază, diametrul mediu al coroanelor, 
suprafaŃa proiecŃiei orizontale a 
coroanelor etc.) cât şi în plan vertical 
(etajarea arboretului, profilul 
arboretului, închiderea arboretului, 
înalŃimea medie, lungimea medie a 
coroanelor etc.) (5) 

arie naturală protejată = zonă terestră, 
acvatică sau subterană în care există 
specii de plante şi animale sălbatice, 
elemente şi formaŃiuni 
biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, 
speologice sau de altă natură, cu 
valoare ecologică, ştiinŃifică ori 
culturală deosebită, care are un 
regim special de protecŃie şi 
conservare stabilit conform 
prevederilor legale.   

 

B 
biodiversitate = variabilitatea organismelor 

vii de orice fel (incluzând, printre 
altele, ecosisteme terestre, marine şi 
alte ecosisteme acvatice) şi 
complexele ecologice din care 
acestea fac parte; aceasta include 

diversitatea intra- şi interspecifică şi 
diversitatea ecosistemelor (4) 

 

C 
certificarea pădurilor = v. certificarea 

managementului forestier 
certificarea managementului forestier = 

procesul de verificare a modului de 
gospodărire a pădurilor din punct de 
vedere al respectării anumitor reguli 
(standarde) de natură legislativă, 
tehnică, organizatorică, socială, 
economică şi ecologică 

clasă de vârstă = diviziune în sistemul de 
clasificare a arboretelor în raport cu 
vârsta lor. Clasa de vârstă este de 20 
ani la pădurile gospodărite în 
regimul codru, de 10 ani la cele de 
foioase tari gospodărite în crâng şi 
de 5 ani la zăvoaiele de plop şi salcie 
(15) 

clasificare funcŃională a pădurilor (zonare 
funcŃională a pădurilor) = sistemul 
de încadrare a arboretelor în raport 
cu funcŃia prioritară atribuită 
acestora (protecŃie sau producŃie şi 
protecŃie) 

codrişor =  reprezintă faza de trecere la 
maturitate a arboretului. Coincide cu 
perioada când diametrul mediu în 
arboret este între 21 şi 35 cm. 
Creşterile în înălŃime slăbesc 
continuu, în timp ce creşterile în 
grosime, volum şi substanŃă uscată 
ajung să culmineze şi apoi să scadă 
(v. şi stadiu de dezvoltare) (5) 

codru bătrân = faza în care arborii bătrâni 
rămaşi în picioare sunt la limita 
longevităŃii fiziologice şi prezintă 
evidente semne de lâncezeală şi 
uscare (v. şi stadiu de dezvoltare) (5) 

codru grădinărit = tratament silvic ce constă 
în extragerea pe alese (după anumite 
criterii), de ici şi de colo, a câte unui 
arbore sau a unor grupe mici de 
arbori, regenerarea golurilor rămase 
fiind asigurată natural, din sămânŃă. 
(v. şi tratament silvic) (6) 

codru mijlociu = fază de dezvoltare care 
coincide cu perioada când diametrul 
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mediu în arboret este între 35 şi 50 
cm. Se consideră de fapt încheiată 
când creşterea curentă şi medie a 
arboretului intră în declin, fiidn 
inferioară pierderilor de biomasă (v. 
şi stadiu de dezvoltare) (5) 

compoziŃia arboretului = exprimă sintetic 
ponderea speciilor de arbori dintr-un 
arboret 

 

D 
desiş = fază de dezvoltare care începe odată 

cu constituirea stării de masiv şi 
durează până la începerea elagajului 
natural (v. şi stadiu de dezvoltare) 
(5) 

dezvoltare durabilă = reprezintă acel tip de 
dezvoltare care satisface necesităŃile 
prezentului fără însă a compromite 
şansa generaŃiilor viitoare de a-şi 
satisface propriile necesităŃi (3) 

diversitate biologică = v. biodiversitate 
 

E 
ecosistem = o comunitate de organisme 

împreună cu spaŃiul fizic în care 
trăiesc şi cu care interacŃionează 
formând o unitate ecologică (13) 

 

F 
fondul forestier naŃional = pădurile, 

terenurile destinate împăduririi, cele 
care servesc nevoilor de cultură, 
producŃie ori administraŃie silvică, 
iazurile, albiile pâraielor, precum şi 
terenurile neproductive, incluse în 
amenajamentele silvice, în condiŃiile 
legii, indiferent de natura dreptului 
de proprietate. (12)  

funcŃiile pădurii = v. clasificare funcŃională 
a pădurilor 

 
 

G 
gestionare durabilă = v. management durabil 
gospodărire durabilă = v. management 

durabil 
 

H 
habitat = în lucrarea de faŃă, termenul de 

„habitat” este folosit în sensul 
Directivei Europene 92/43/CEE: 
“zone terestre sau acvatice, în stare 
naturală sau seminaturală, ce se 
diferenŃiază prin caracteristici 
geografice, abiotice şi biotice” 

hărŃi amenajistice = materiale cartografice 
derivate după planuri topografice 
care servesc pentru punerea în 
evidenŃă a unor caracteristici ale 
pădurilor şi a lucrărilor ce trebuie 
executate; sunt la scara 1:10000, 
1:20000 (pentru unităŃi de producŃie 
din cadrul unui ocol silvic) sau 
1:50000 (la nivel de ocol silvic)   
(15) 

 

M 
management adaptativ = management bazat 

pe cunoştinŃele existente însă care 
urmăreşte o îmbunătăŃire continuă şi 
sistematică a strategiilor şi 
practicilor de gospodărire pe baza 
experienŃei acumulate în timp (20) 

management durabil al pădurilor = 
reprezintă gospodărirea terenurilor 
forestiere, într-un mod şi într-un ritm 
care menŃine biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de 
regenerare, vitalitatea lor precum şi 
potenŃialul acestora de a împlini, 
acum şi în viitor, funcŃiile ecologice, 
economice şi sociale la nivel local, 
naŃional şi global. În plus acest mod 
de gospodărire nu trebuie să cauzeze 
deteriorarea altor ecosisteme. (14) 

  

N 
nuieliş = fază de dezvoltare ce începe odată 

cu elagajul natural al arborilor şi se 
consideră încheiată când majoritatea 
arborilor componenŃi ajung la 
diametrul de 5 cm. Creşterea  în 
înălŃime, diferenŃierea arborilor şi 
eliminarea naturală se intensifică tot 
mai mult, în arborete amestecate 
existând pericolul eliminării speciilor 
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încet crescătoare (v. şi stadiu de 
dezvoltare) (5) 

 

P 
parcuri naturale = acele arii naturale 

protejate ale căror scopuri sunt 
protecŃia şi conservarea unor 
ansambluri peisagistice în care 
interacŃiunea activităŃilor umane cu 
natura de-a lungul timpului a creat o 
zonă distinctă, cu valoare 
semnificativă peisagistică şi/sau 
culturală, deseori cu o mare 
diversitate biologică. (17) 

parcuri naŃionale = acele arii naturale 
protejate ale căror scopuri sunt 
protecŃia şi conservarea unor 
eşantioane reprezentative pentru 
spaŃiul biogeografic naŃional, 
cuprinzând elemente naturale cu 
valoare deosebită sub aspectul 
fizico-geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, paleontologic, 
speologic, pedologie sau de altă 
natură, oferind posibilitatea vizitării 
în scopuri ştiinŃifice, educative, 
recreative şi turistice. (17) 

pădure = 1. grupare deasă de arbori care 
trăiesc în strânsă interdependenŃă 
între ei, cu celelalte plante şi animale 
şi cu factorii de mediu, realizând 
astfel o comunitate de viaŃă 
complexă dar unitară, capabilă să 
îndeplinească multiple funcŃii 
ecologice şi social-economice (5) 2. 
ansamblu de arborete  

păduri artificiale = păduri modificate 
esenŃial sub raportul compoziŃiei şi 
structurii (8) 

păduri-perdele = v. perdele de protecŃie 
pădure, tip de ~ =  unitatea fundamentală de 

clasificare tipologică ce reuneşte 
porŃiunile de pădure omogene ca 
vegetaŃie şi staŃiune, permiŃând 
aplicarea cu aceleaşi rezultate a 
aceluiaşi gen de măsuri culturale (5) 

păriş = ultima fază din etapa tinereŃii, încpee 
de la diametrul mediu de 10 cm şi 
durează până cand acesta ajunge la 
20 cm, încheindu-se de fapt odată cu 

prima fructificaŃie. Se caracterizează 
prin culminarea creşterii curente în 
înălŃime, intensificare creşterilor în 
grosime, dezvoltarea susŃinută a 
sistemului radicelar şi realizarea 
celei mai bogate mase foliare pe 
unitate de suprafaŃă (v. şi stadiu de 
dezvoltare) (5) 

peisaj forestier == o reŃea de păduri, pajişti, 
zone umede şi alte tipuri de habitate 
care formează împreună un mozaic 
heterogen (7) 

perdele de protecŃie = vegetaŃie forestieră 
instalată în scopul protejării unor 
obiective economice sau sociale de 
acŃiunea negativă a unor factori de 
mediu sau antropici. 

perioadă de regenerare = este o subdiviziune 
a ciclului de producŃie pe parcursul 
căreia urmează să se exploateze şi să 
se regenereze integral o anumită 
suprafaŃă de pădure (6) 

perturbare naturală = un eveniment relativ 
discret în timp, care modifică 
structura ecosistemului forestier, 
schimbând disponibilitatea 
resurselor, a substratului sau a 
mediului fizic (18)  

plan de management = document oficial ce 
urmăreşte realizarea unui 
management eficient, productiv şi 
adaptabil al ariei protejate (1) 

plantaŃie = arboret rezultat în urma plantării 
sau  chiar însămânŃării artificiale (i.e. 
de către om) (10) 

populaŃia = un ansamblu de indivizi înrudiŃi 
care se reproduc sexuat, ocupă 
acelaşi teritoriu, au strămoşi şi 
descendenŃi comuni, precum şi un 
anumit fond de gene (i.e. genofond) 
(19) 

prăjiniş = faza de dezvoltare care sereferă la 
intervalul de timp în care diametrul 
mediu al arborilor este cuprins între 
5 şi 10 cm. Creşterea  în înălŃime se 
intensifică tot mai mult, eliminarea 
naturală şi elagajul natural sunt 
active, competiŃia inter şi intra-
specifică devin tot mai susŃinute (v. 
şi stadiu de dezvoltare) (5) 
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produse ecologice = produse agroalimentare 
obŃinute fără utilizarea produselor 
chimice de sinteză, în conformitate 
cu regulile de producŃie ecologică 
prevăzute de lege, care respectă 
standardele, ghidurile şi caietele de 
sarcini naŃionale şi sunt atestate de 
un organism de inspecŃie şi 
certificare înfiinŃat în acest scop; 
aceste produse pot fi etichetate astfel 
încât să informeze cumpărătorul că 
produsele  (sau ingredientele din 
produse) au fost obŃinute în 
conformitate cu metodele de 
producŃie ecologică (16) 

 

R 
regenerare = 1. puieŃi ai unei specii de 

arbori, prezenŃi în arboret 2. procesul 
de înlocuire a generaŃiei mature de 
arbori cu una tânără (în mod natural 
sau artificial) (10) 

regim silvic =  un sistem de norme tehnice 
silvice, economice şi juridice privind 
amenajarea, cultura, exploatarea, 
protecŃia şi paza fondului forestier 
naŃional, având ca finalitate 
asigurarea gospodăririi durabile a 
ecosistemelor forestiere. (12) 

rezervaŃia biosferei = arie naturală protejată 
al cărei scop este protecŃia şi 
conservarea unor zone de habitat 
natural şi a diversităŃii biologice 
specifice (17) 

 

S 
silvicultură responsabilă = termen asociat cu 

gospodărirea durabilă a resurselor 
forestiere şi gestionarea responsabilă 
a acestora; v. management durabil al 
pădurilor 

specia = o comunitate de populaŃii care se 
pot încrucişa între ele şi care sunt 
izolate reproductiv de alte comunităŃi 
similare. Indivizii care alcătuiesc o 
specie se pot încrucişa sexuat 
nelimitat între ei, având un fond de 
gene comun (19). 

specia, areal natural = teritoriul în care o 
specie trăieşte şi se reproduce în mod 
natural (10) 

specie ameninŃată = specie care în urma 
evaluărilor nu se încadrează în nici 
una din categoriile: critic periclitată, 
periclitată, vulnerabilă, dar care 
prezintă indicii de a fi încadrabilă în 
una diun acestea, în viitorul apropiat 
(8) 

specie endemică = specie care trăieşte în 
cadrul unui teritoriu limitat (i.e. 
există doar într-o anumită zonă) (8) 

specie periclitată = specie în pericol de 
dispariŃie din mediul natural (i.e. 
stare spontană), întrucât îndeplineşte 
oricare dintre criteriile A – E din 
sistemul de clasificare IUCN pentru 
specii periclitate. (8) 

specie rară = specia ale cărei populaŃii sunt 
reduse din punctul de vedere al 
distribuŃiei sau/şi numeric şi care 
chiar dacă nu sunt în prezent 
periclitate sau vulnerabile riscă să 
devină. Aceste specii sunt localizate 
pe arii geografice restrânse sau sunt 
rar dispersate pe suprafeŃe largi (17) 

specie vulnerabilă = specie în pericol de 
dispariŃie din mediul natural (i.e. 
stare spontană), întrucât îndeplineşte 
oricare dintre criteriile A – E din 
sistemul de clasificare IUCN pentru 
specii vulnerabile (8) 

stadiu succesional = o subdiviziune a 
procesului succesional caracterizată 
de o anumită compoziŃie specifică şi 
structură (2) 

stare de masiv = momentul în care masa 
exemplarelor componente realizează 
o desime suficientă pentru ca acestea 
să se condiŃioneze reciproc în 
creştere şi dezvoltare. Doar prin 
atingerea stării de masiv se 
realizează mediul intern specific 
pădurii (i.e. diferenŃa între pădure şi 
grupare de arbori) 

stadiu de dezvoltare (fază de dezvoltare) = 
etapă distinctă în dezvoltarea 
arboretelor caracterizată prin 
anumite procese şi trăsături 
caracterstice (5) 
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subparcelă silvică = o porŃiune de pădure 
distinctă din cadrul unei parcele, 
omogenă în ceea ce priveşte 
vegetaŃia forestieră şi condiŃiile 
staŃionale însă diferită dintr-un 
anumit punct de vedere de porŃiunile 
vecine. În principiu se suprapune 
peste un arboret, însă nu întotdeauna. 
Este unitatea de bază a gospodăririi 
pădurilor (11) 

 

T 
T I = (tip funcŃional I) păduri cu funcŃii 

speciale pentru ocrotirea naturii 
pentru care, prin lege, este interzisă 
orice fel de exploatare de lemn sau 
de alte produse fără aprobarea 
organului competent, prevăzut de 
lege (21) 

T II = (tip funcŃional II) păduri cu funcŃii 
speciale de protecŃie situate în 
staŃiuni cu condiŃii grele sub raport 
ecologic, precum şi arboretele în 
care nu este posibilă sau admisă 
recoltarea de masă lemnoasă, 
impunându-se numai lucrări speciale 
de conservare (21) 

T III = (tip funcŃional III) păduri cu funcŃii 
speciale de protecŃie pentru care nu 
se admit de regulă decât tratamente 
intensive – grădinărit, cvasigrădinărit 
(21) 

 
taxon = un grup monofiletic de organisme 

care se diferenŃiază printr-un set de 
caractere şi este suficient de distinct 
pentru a i se cuveni un nume; 
categoriile de bază sunt: specia, 
genul, familia, ordinul, clasa şi 
încrengătura (8) 

tăieri de conservare = fac parte din categoria 
Lucrărilor de conservare; sunt 
intervenŃii silvotehnice aplicate în 
arborete mature (ajunse la vârsta 
exploatabilităŃii de regenerare) cu rol 
de protecŃie; nu urmăresc recoltarea 
de material lemnos ca scop în sine, 
rolul lor este acela de asigura 
permanenŃa pădurii şi a funcŃiilor 
atribuite acesteia (9)  

tăieri progresive = tratament silvic bazat pe 
aplicarea de tăieri repetate, 
neuniforme, concentrate în anumite 
ochiuri împrăştiate neregulat în 
cuprinsul pădurii, urmărind 
instalarea şi dezvoltarea seminŃişului 
natural la adăpostul masivului până 
la consitutirea noului arboret (v. şi 
tratament silvic) (6) 

tăieri rase = tratament silvic ce se bazează 
pe exploatarea printr-o singură tăiere 
a arboretului ajuns la termenul 
exploatării, regenerarea urmând să se 
producă (natural sau artificial) în 
condiŃiile bioecologice specifice 
terenului descoperit (v. şi tratament 
silvic) (6) 

tăieri succesive = tratament silvic bazat pe 
parcurgerea întregii suprafeŃe de 
regenerat cu două sau mai multe 
tăieri repetate într-o anumită 
perioadă, prin care se extrage treptat 
şi uniform arboretul bătrân creîndu-
se condiŃii favorabile instalării şi 
dezvoltării sub masiv a unui nou 
arboret (v. şi tratament silvic) (6) 

tratament silvic = în sens restrâns, reprezintă 
modul special în care se face 
exploatarea şi se asigură regenerarea 
unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, 
în vederea atingerii unui anumit 
scop. În sens larg, tratamentul 
include întreg complexul de măsuri 
silvo-tehnice prin care o pădure este 
condusă de la întemeiere până la 
exploatare şi regenerare, în 
conformitate cu Ńelurile fixate (6) 

 
 

U 
unitate amenajistică = v. subparcelă silvică 
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Anexa I. 
 
 

Aspecte referitoare la managementul 

Pădurilor cu Valoare Ridicată de 

Conservare 
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Aşa cum s-a subliniat în subcapitolul 2.5., nu numai identificarea Pădurilor cu Valoare 

Ridicată de Conservare este importantă ci şi gospodărirea lor ulterioară. Această gospodărire 

trebuie să asigure refacerea, menŃinerea sau, după caz, îmbunătăŃirea Valorii Ridicate de 

Conservare identificate. În rândurile care urmează se prezintă câteva aspecte generale 

referitoare la managementul acestor păduri. InformaŃiile provin atât din Ghidul Practic pentru 

Identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare dar şi din discuŃiile cu specialişti 

silvici din cadrul FacultăŃii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Universitatea 

Transilvania Braşov şi din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice – Filiala 

Braşov. Cele prezentate mai jos sunt doar cu titlu informativ. Pentru mai multe detalii cititorii 

vor consulta ghidul precizat mai sus (în cea mai recentă variantă) sau ale lucrări de 

specialitate.  

 
 
VRC1 SuprafeŃe forestiere care conŃin concentraŃii de biodiversitate de importanŃă 
globală, regională sau naŃională. 
 
VRC1.1 Arii protejate 

În rezervaŃiile ştiinŃifice este exclusă orice intervenŃie. În restul suprafeŃelor, în funcŃie de 

specificul ariei protejate se recomandă tratamente de tipul TI, TII sau T III, în funcŃie de 

categoria de arie protejată şi obiectivele de management. 

 

VRC1.2: Specii ameninŃate şi periclitate 

În cazul speciilor care depind de ecosistemele acvatice sau palustre, se recomandă ca 

tratamentele aplicate şi activităŃile forestiere să urmărească evitarea eroziunii solului şi 

poluarea cursurilor de apă (sol, resturi de exploatare, rumeguş, deşeuri etc.). 

Pentru unele mamifere (lilieci), se recomandă menŃinerea în arboret de arbori scorburoşi. 

În cazul pădurilor care prezintă valoare ridicată de conservare pentru specii de păsări strict 

periclitate, periclitate sau ameninŃate, se recomandă asigurarea condiŃiilor de habitat prin 

mentinerea vegetatiei forestiere (arborescenta si arbustiva) care constituie habitat pentru 

aceste specii. 

 

VRC1.3: Specii endemice 

Managementul acestor păduri trebuie sa urmărească asigurarea condiŃiilor de menŃinere a 

acestor specii prin diverse măsuri, incusiv de protecŃie strictă, de la caz la caz. Specialiştii 

care identifică aceste VRC vor recomanda măsurile de management cele mai adecvate având 

în vedere cerinŃele speciilor endemice precum şi gradul de dezvoltare şi abundenŃa acestora. 

În cazurile în care menŃinerea vegetaŃiei forestiere este esenŃială, pentru a preveni invazia şi 
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dezvoltarea altor specii decât cele endemice, intervenŃiile silvotehnice vor urmări asigurarea 

continuităŃii pădurii prin tăieri cu regenerare sub masiv. De regulă intensitatea lor va fi redusă.  

 

VRC 1.4: ConcentraŃii critice temporare  

Asigurarea liniştii în perioada de cuibărit în perimetrele în care s-au identificat concentraŃii 

deosebite al speciilor de păsări coloniale menŃionate în anexă (ianuarie-august). MenŃinerea în 

arboret a unor arbori scorburoşi care adăpostesc cuiburi ale unor specii de păsări de interes 

conservativ. Promovarea unei diversităŃi de specii şi vârste în arborete. Se va evita tăierea 

rasa, integrală a trupurilor de pădure. Prin măsurile de management propuse se va urmări 

crearea unei succesiuni de vârste, care să asigure continuitatea vegetaŃiei forestiere în 

cuprinsul trupurilor de pădure. Asigurarea unui perimetru de protecŃie de 150 m în jurul 

arborilor care adăpostesc cuiburi ale păsărilor critic periclitate conform listei roşii (T II).  

 

VRC 2. SuprafeŃe forestiere extinse de importanŃă globală, regională sau naŃională, în 

care populaŃiile speciilor autohtone există în forma lor naturală din punct de vedere al 

distribuŃiei şi densităŃii.  

Se recomandă tratamente bazate pe regenerare naturală. Lucrările şi tehnologiile vor fi 

adecvate pentru: 

- păstrarea integrităŃii pădurii;  

- promovarea structurilor corespunzătoare tipurilor naturale de pădure; 

- menŃinerea integrităŃii populaŃiilor de specii edificatoare pentru păstrarea ecosistemelor în 

stare naturală; 

 

 

VRC3. SuprafeŃe forestiere care sunt localizate în sau conŃin ecosisteme rare, 

ameninŃate sau periclitate 

-  se recomandă tratamente cu tăieri în ochiuri (în cazul aninişurilor şi tăieri rase în benzi) care 

să creeze condiŃii favorabile regenerării naturale şi dezvoltării puieŃilor speciilor forestiere. 

Alegerea perioadei de regenerare precum şi amplasarea tăierilor vor fi corelate cu necesitatea 

realizării de structuri cât mai adecvate. În arboretele care îndeplinesc diverse funcŃii de 

protecŃie se vor efectua lucrări speciale de conservare care să menŃină permanenŃa 

complexelor respective. 

- interzicerea totală a oricăror lucrări de exploatări  care ar putea să afecteze mlaştinile, 

stâncăriile, ochiurile de stepă etc. 
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VRC4 SuprafeŃe forestiere care asigură servicii de bază în situaŃii critice. 

 

VRC 4.1 Surse unice de apă potabilă şi păduri de importanŃă deosebită pentru bazinele 

hidrografice şi captările de apă  

Aceste păduri sunt încadrate în categorii de mare intensitate funcŃională şi necesită măsuri de 

gospodărire adecvate în vedereea menŃinerii funcŃiilor de protecŃie atribuite. Pentru aceste 

ecosisteme este esenŃială menŃinerea unor structuri optime sub raport hidrologic şi anti-

erozional. Structurile cât mai diversificate ca vârstă şi etajare sunt cele mai eficiente. O atenŃie 

deosebită trebuie acordată şi menŃinerii unei densităŃi optime, a stratului de arbuşti şi a celui 

de litieră. Acestea sunt câteva considerente care ar trebui avute în vedere la adoptarea 

măsurilor de gospodarire. Este de menŃionat ca tăierile rase (mai ales cele pe suprafeŃe mari) 

pot avea efecte dezastruoase. De aceea trebuie evitate. Se recomandă tratamente cu regenerare 

sub masiv. Tratamentul tăierilor grădinarite şi tăierile de conservare sunt cele mai indicate, iar 

dintre tratamentele de codru regulat – tratamentul tăierilor progresive – pentru care se 

recomandă perioade lungi de regenerare. Includerea în planurile de management  a unor 

consideraŃii privind conectivitatea cu peisajul înconjurător. 

 

VRC 4.2  Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune 

Pentru acestre păduri se impune cu prioritate menŃinerea acoperirii terenurilor cu vegetaŃie 

forestieră arborescentă şi/sau arbustivă. Măsurile de gospodărire vor fi diferenŃiate şi adaptate 

cerinŃelor ecologice ale speciilor forestiere, potrivit starii ecosistemelor. În general sunt 

valabile recomandarile de la VRC 4.1. 

 

VRC 4.3 Zone forestiere cu impact critic asupra terenurilor agricole sau piscicole   

Pentru pădurile definite ca fiind VRC 4.3 se recomandă masuri de gospodarire adecvate care 

să permită realizarea Ńelurilor de protecŃie stabilite. Cele mai indicate sunt lucrările de 

conservare care asigură continuitatea funcŃiilor atribuite. Ele vor fi diferenŃiate potrivit stării 

ecosistemelor forestiere şi însuşirilor ecologice ale speciilor respective. 

 

VRC5. SuprafeŃe forestiere esenŃiale pentru satisfacerea necesităŃilor de bază ale 

comunităŃilor locale (ex. subzistenŃă, sănătate)  

Regimul de gospodarire poate fi codru sau crang în funcŃie de priorităŃile comunităŃii locale 

(atunci când pădurea aparŃine statului sau comunităŃii în cauză). Actualele păduri constituite 

din specii de codru trebuie menŃinute prin masuri de gospodarire durabilă care să asigure 
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continuitatea şi perenitatea pădurilor în apropierea comunităŃilor rurale dependente de aceasta 

resursă.  

Se recomandă: 

• menŃinerea actualelor păduri de salcâm în subunităŃi de crâng pentru care se adopta 

cicluri de producŃie reduse. 

• îmbunătăŃirea structurii actualelor păduri prin ameliorarea compoziŃiei şi consistenŃei 

• reconstrucŃia ecologică a pădurilor degradate din jurul localităŃilor 

• majorarea suprafeŃei acestor păduri prin identificarea de terenuri inapte pentru 

folosinŃă agricolă şi reimpădurirea lor cu specii care se pretează la cicluri de producŃie 

reduse (salcâm, plop şi alte specii). 

 

VRC 6. SuprafeŃele forestiere critice pentru identitatea culturală tradiŃională a 

comunităŃilor locale (zone de importanŃă culturală, ecologică, economică şi religioasă în 

relaŃie cu astfel de comunităŃi)  

MenŃinerea pădurii prin lucrări de conservare în zona din imediata apropiere a obiectivelor şi 

aplicarea de tratamente cu promovarea regenerării naturale în arboretele din jurul acestei 

zone.   
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Anexa II. 
 
 

Posibile conflicte între managementul 

pădurilor şi Natura 2000 
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Conservare biodiversităŃii prin reŃeaua Natura 2000 urmăreşte menŃinerea sau refacerea stării 

favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar incluse în siturile de 

interes comunitar. Luând în considerare realităŃile economice, sociale şi culturale locale atât 

în procesul de desemnare al siturilor cât şi în managementul ulterior al acestora, pot apărea 

diverse situaŃii conflictuale între modul actual de gospodărire al resurselor naturale şi cerinŃele 

Natura 2000. 

 

Aşa cum este prevăzut şi în articolul 8 din Directiva Habitate, cunoaşterea măsurilor necesare 

menŃinerii (sau refacerii) stării favorabile de conservare în situri Natura 2000 este deosebit de 

importantă pentru evaluarea costurilor financiare (i.e. a celor aferente compensărilor pentru 

eventuale restricŃii). În ceea ce priveşte pădurile, administrarea acestora este supusă regimului 

silvic şi reglementată prin legislaŃia naŃională. Ca urmare, gospodărirea lor se face prin 

planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel naŃional (indiferent de 

natura proprietăŃii şi de forma de administrare) şi aprobate de autoritatea naŃională care 

răspunde de silvicultură. Aceste amenajamente silvice urmăresc gospodărirea durabilă a 

resurselor forestiere şi promovează tipurile natural fundamentale de pădure. Ca atare, 

gospodărirea conform legislaŃiei actuale nu ar trebui să contravină cerinŃelor ReŃelei Natura 

2000. Cu toate acestea, în funcŃie de condiŃiile locale (naturale, economice, sociale, culturale), 

pentru conservarea anumitor trăsături ale ecosistemului forestier dar mai ales pentru 

conservarea unor specii din cadrul acestuia (i.e. altele decât cele de arbori) pot fi necesare 

măsuri speciale care impun restricŃii în modul tradiŃional de gospodărire. 

 

În rândurile care urmează se prezintă cu titlu informativ câteva exemple de posibile conflicte 

în ceea ce priveşte managementul actual al pădurilor şi prevederile ReŃelei Ecologice Natura 

2000. Cu toate că acestea reprezintă cazuri foarte rare, dacă apar trebuie tratate cu 

proptitudine şi seriozitate atât de către administratorii de păduri cât şi de către organele de 

implemnetare şi control. Aşadar, în principiu, managementul actual al pădurilor poate intra în 

conflict cu cerinŃele Natura 2000 în următorele situaŃii: 

 

A. Managementul habitatelor forestiere 

1. Când în amenajamentul silvic se prevede schimbarea compoziŃiei arboretului: cazul 

aninişurilor şi altor habitate naturale din lunci care se doresc înlocuite de culturi de 

plop euramerican şi sălcii selecŃionate sau chiar alte specii (fag, molid). Nu este cazul 

arboretelor parŃial sau total derivate la care este prevăzută revenirea la tipul natural de 
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pădure, întrucât aşa cum s-a menŃionat şi mai sus, obiectul ReŃelei Natura 2000 sunt 

habitatele naturale. 

2. Când amenajamentul silvic prevede menŃinerea compoziŃiei arboretului care însă este 

alcătuit din alte specii decât cele întâlnite în mod natural în habitat (i.e. aici refacerea 

habitatului natural, adică refacerea stării favorabile de conservare, este imposibilă dacă 

se menŃin speciile actuale). Fiind în special cazul arboretelor de specii  exotice sau 

plantate în afara arealului pentru creşterea productivităŃii (i.e. utilizarea mai eficientă a 

condiŃiilor staŃionale, aceste specii având o creştere mai rapidă decât cele întâlnite în 

mod natural), revenirea la compoziŃia naturală în general implică cheltuieli mari de 

instalare şi conducere cât şi o productivitate mai redusă. Este cazul  culturilor de plopi 

euramericani, salcâm sau pini care au înlocuit aninişuri, stejărete de stejar pufos, 

brumăriu şi alte păduri naturale mai puŃin productive în condiŃii staŃionale extreme. În 

astfel de cazuri refacerea tipului natural nu implică numai costuri ridicate dar şi 

reducerea veniturilor obŃinute. CompensaŃiile necesare în aceste cazuri vor fi probabil  

mai mari şi acceptarea de către administrator, dar mai ales de comunităŃi, va fi mai 

dificilă. 

3. Când suprafeŃele neacoperite de vegetaŃie forestieră (poieni, goluri) situate în fond 

forestier sau subparcelele silvice cu consistenŃă redusă (0.1 -0.2) în care sunt prevăzute 

împăduriri/refaceri. Conflictul cu cerinŃele Natura 2000 apar când acestea constituie 

habitate, chiar prioritare în anumite cazuri. Exemple de astfel de cazuri sunt: rariştile 

de stejar  pufos şi brumăriu cu ochiuri stepice care adăpostesc specii rare şi uneori 

chiar habitate rare (prioritare – cum sunt tufărişurile de migdal pitic - Amygdalus 

nana); ochiurile cu exces de umiditate, mlaştini de diverse tipuri. MenŃinerea acestor 

suprafeŃe în starea actuală, în general, nu constituie o problemă prea delicată întrucât 

împădurirea/refacerea lor ridică probleme deosebite nu numai financiare dar şi tehnice 

(şi de cele mai multe ori nu reuşeşte din cauza condiŃiilor staŃionale limitative). 

Probabil va fi cazul acordării unor compensaŃii (care ar trebui să fie minore datorită 

suprafeŃelor mici, a cheltuielilor imense necesare instalării vegetaŃiei lemnoase şi a 

timpului lung necesar creşterii – producerii de masă lemnoasă şi implicit a obŃinerii de 

profit). Este deosebit de important ca aceste suprafeŃe să fie menŃinute în starea lor 

naturală mai ales când se intenŃionează instalarea altor specii decât cele întâlnite în 

mod natural în habitat (e.g. salcâm, pin silvestru şi negru). Trebuie menŃionat că 

acest punct face referire doar la cazurile în care lipsa vegetaŃiei forestiere sau 

consistenŃa redusă a acesteia are cauze naturale (i.e. ea se datorează condiŃiilor 

staŃionale limitative şi în nici un caz activităŃilor antropice – în special tăieri ilegale). 



 

 57 

4. Când suprafaŃa de pădure respectivă este propusă (sau va fi în viitorul apropiat) pentru 

schimbarea folosinŃei (scoatere definitivă din fond forestier) – probabil un caz foarte 

rar.  

5. Când suprafaŃa respectivă este situată în afara fondului forestier (e.g. în păşuni 

împădurite) şi nu are plan de management care să prevadă gospodărirea durabilă a ei.  

 

Important: 

• În toate cazurile în care măsurile pentru managementul siturilor Natura 

2000 contravin prevederilor amenajamentului silvic, va trebui solicitată de 

la autoritatea centreală care răspunde de silvicultură „derogare de la 

amenajament”. Ar fi indicat ca pentru aceste cazuri, problema sa fie 

rezolvată cât mai repede (având în vedere importanŃa ReŃelei Natura 

2000).  

• Cel mai important este ca toate părŃile implicate să înŃeleagă că 

administrarea nu are legături directe cu estetica decât în cazuri foarte 

rare (e.g. păduri de agrement), cazuri care nu fac obiectul ReŃelei Natura 

2000. Pentru menŃinerea aceluiaşi tip de pădure este nevoie ca succesiunea 

naturală a speciilor sa fie controlată (mai mult sau mai puŃin) şi aceasta se 

face prin management activ. De aceea ar trebui ca în siturile Natura 2000 

să fie permisă întreaga gamă de tăieri („Tipul TVI – întreaga gamă a 

tratamentelor prevăzute în prezentele norme3*, potrivit condiŃiilor 

ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice”) pentru a putea 

acoperi toate tipurile de structuri/funcŃii dorite.  

 

B. Managementul speciilor 

 

În funcŃie de necesităŃile menŃinerii sau refacerii stării favorabile de conservare a speciilor 

pentru care s-a declarat un anume sit Natura 2000, modificările necesare a fi aplicate 

prevederilor amenajamentului silvic pot fi foarte variate. Chiar dacă este foarte greu de făcut o 

evaluare generală a impactului asupra modului de gospodărire actuală (fiind direct legat de 

specie şi condiŃiile locale), se pot prezenta câteva idei şi sugestii:  

 

1. Este important ca toŃi participanŃii la implementarea acestui proces, dar în special 

autorităŃile statului să înŃeleagă că prevederile planului de management se referă 

                                                 
3 Ministerul Apelor, Pădurilor şi ProtecŃiei Mediului, 2000 – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor 
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DOAR la habitatele şi speciile pentru care s-a declarat situl (deci nu şi pentru 

speciile şi habitatele identificate ulterior desemnării acestuia)  

 

2. ExistenŃa unei specii trebuie corelată atât cu efectivele reale din teren cât şi cu 

cerinŃele reale necesare pentru existenŃa acesteia într-o stare favorabilă de 

conservare (i.e. nu este normală instituirea unor restricŃii generale în întreg situl, 

dacă se ştie că specia respectivă este doar într-o anumită parte a acestuia şi doar 

în anumite condiŃii de habitat).  

 

3. RestricŃiile trebuie să se refere strict la activităŃile care au impact asupra speciilor 

respective şi la momentul în care acestea au impact negativ. CondiŃiile speciale 

de gospodărire trebuie să se bazeze pe rezultate din lucrări de specialitate, nu pe 

păreri personale, observaŃii aleatoare şi „experienŃe personale”. Mai ales atunci 

când restricŃiile se referă la perioadele dificile/vulnerabile pentru existenŃa 

speciilor (împerechere/reproducere, creştere a puilor, iernare etc.) 

managementul va fi afectat doar ca moment de aplicare nu ca metodă. Faptul că 

acum există populaŃii viguroase ale unor specii de interes comunitar chiar în 

păduri cu rol de producŃie, supuse managementului forestier activ, subliniază 

posibilitatea meŃinerii stării favorabile de conservare a speciilor respective fără 

interzicerea gospodăririi resurselor forestiere. 

 

4. Pentru asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor, trebuie avute în vedere 

toate condiŃiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru hrănire, 

protecŃie termică, camuflare etc., condiŃii care în general necesită un ansamblu 

de structuri (adică nu doar pădure batrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi 

etc.). Ca urmare, mozaicul creat prin diverse forme de management poate fi în 

general benefic.  

 

5. RestricŃiile care vor prevedea fie excluderea de la tăiere a câtorva arbori  la hectar 

(pentru a ajunge la dimensiuni  mai mari, dimensiuni necesare pentru a servi 

drept habitat anumitor specii de mamifere, pasări, insecte, ciuperci etc.) fie 

menŃinerea arborilor cu cuiburi sau a celor scorburoşi şi/sau putregăioşi, au 

efecte minore asupra  managementului forestier şi implicit asupra profitului 

obŃinut de proprietari. 
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6. La fel cum pot exista prevederi care să restricŃioneze tăierile de arbori la fel pot exista 

şi prevederi care să ceară crearea unor habitate prin tăierea/îndepărtarea pădurii. 

De exemplu, în pădurea Thetford (sit Natura 2000 în Marea Britanie) se fac 

tăieri rase pe 300 ha anual pentru a produce habitat unei anumite specii de păsări 

al cărei habitat natural din zona litorală a fost distrus. Foarte probabil în 

România nu este cazul de aşa ceva având în vedere că există habitate naturale 

suficiente. Cu toate acestea pot apărea alte cazuri cum ar fi: 

− înlăturarea salcâmului sau pinului plantat în ochiuri stepice din rariştile de 

stejar pufos şi/sau brumăriu sau  

− reinstalarea tipului natural de pădure – înlocuirea arboretelor artificiale de 

salcâm, pini, plopi şi sălcii selecŃionate instalate în locul unor arborete de 

cvercinee sau aninişuri. 

− etc. 

 

În concluzie, la evaluarea modului de gospodărire adecvat şi implicit în cuantificarea 

restricŃiilor ce se impun, trebuie obligatoriu ca toŃi participanŃii în cadrul acestui proces, dar în 

special reprezentanŃii instituŃiilor cu rol de implementare, supraveghere şi control (Ministerul 

Mediului şi Dezvoltării Durabile, respectiv AgenŃia NaŃională de Mediu cu subunităŃile din 

teritoriu – agenŃii regionale şi judeŃene), să conştientizeze  că ReŃeaua Natura 2000 (i.e. 

identificarea şi descrierea siturilor) se bazează  strict pe criterii ştiinŃifice şi implementarea 

acesteia ia în considerare realităŃile economice, sociale şi culturale specifice zonei.  Ca 

urmare, nu trebuie pornit la drum cu prejudecăŃi de genul: siturile Natura 2000 reprezintă 

rezervaŃii de strictă protecŃie (i.e. orice activitate umană este interzisă) sau că obligatoriu 

trebuie să existe restricŃii faŃă de modul actual de gospodărire (i.e. necunoaşterea sau 

neacceptarea faptului că Natura 2000 prevede doar gospodărirea durabilă a 

habitatului/speciei şi ca atare, în anumite cazuri, poate să nu aibe nici un impact asupra 

metodelor actuale de management).  
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