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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 
 

Uscarea frasinilor este un termen mai vechi, care se încadra în fenomenul general de 

„declin‖ („forest decline‖) sau „moarte / uscare‖ („tree dieback‖) a pădurilor, cauzat de un 

complex de factori abiotici (extreme climatice), biotici (patogeni sau dăunători) şi antropici 

(practici silviculturale, alte intervenţii în habitatul forestier). Factorii au fost în general 

încadraţi în: declanşatori (secete sau inundaţii prelungite, incendii, defolieri severe/repetate), 

favorizanţi (caracteristici staţionale nepotrivite, intervenţii silvotehnice neefectuate, vârsta 

critică) şi agravanţi / însoţitori (de regulă insecte sau ciuperci oportuniste), conform metodei 

(spiralei) Manion, utilizată la noi pentru explicitarea fenomenelor de uscare / debilitare la brad 

(Barbu 1991) și, fag (Chira et al. 2003). 

În ultimii 25 ani asistăm la un nou fenomen de uscare, apărut la început (ultimul 

deceniu al secolului XX) în Polonia şi ţările Baltice, care a fost, iniţial, încadrat în vechile 

tipare ale declinului pădurii (schimbări climatice, silvicultură excesivă, atacuri concentrate ale 

mai multor dăunători şi boli). 

În primul deceniu al secolului XXI, uscarea s-a extins relativ rapid, în toată jumătatea 

nordică a Europei, atât pe frasinul comun (Fraxinus excelsior) cât şi pe cel cu frunza îngustă 

(Fraxinus angustifolia).  

În 2006 a fost identificată faza conidiană (imperfectă) a ciupercii (Chalara fraxinea 

Kowalski), care produce boala cea nouă, botezată „uscarea / moartea frasinului‖ („ash 

dieback‖), ca expresie a gravităţii bolii, respectiv a virulenţei noii ciuperci la frasinii europeni. 

În 2006 a fost identificată faza sexuată a ciupercii Hymenoscyphus pseudoalbidus (Quelz et a. 

2011). A urmat o avalanşă de studii de: taxonomie, (între timp a fost efectuată schimbarea 

numelui ciupercii în Hymenoscyphus fraxineus) (Baral et al. 2014), biologie (ciclul infecţios), 

fiziologie (toxinele ciupercii care provoacă boala, reacţia de apărare a frasinilor europeni şi 

asiatici), ecologie (condiţiile care favorizează boala), genetică (elaborarea de markeri genetici 

ai ciupercii şi frasinilor definitorii pentru înţelegerea relaţiei gazdă - patogen), protecţie 

(detectarea prezenţei ciupercii pe frunze, scoarţă, lemn prin analize moleculare / ADN, 

monitorizare a apariţiei şi răspândirii, prevenire - reguli de carantină şi căutarea de genotipuri 

rezistente al frasinilor, combatere a ciupercii prin metode chimice şi termice). 

Plantele ornamentale şi arbuștii transferați la nivel paneuropean pot juca un rol 

important ca vectori de transmitere a bolilor, în acest caz introducerea frasinului de Manciuria 

în Europa Fiind cauza apariției noii boli. 

 În legătură cu acest aspect este de amintit şi faptul că, deşi intrată în vigoare din anul 

1999, Directiva CE privind transferul materialului de reproducere este, în mod clar, încălcată 

frecvent, un exemplu concludent fiind cazul Regatului Unit, în care pătrunderea ciupercii care 

provoacă uscarea frasinului (identificată în anul 2012) s-a făcut prin intermediul puieţilor de 

specii lemnoase transferați din Olanda. Dacă nu se investesc sume suplimentare importante 

pentru cercetări multidisciplinare în problematica complexă a uscării frasinului, există riscul 

ca frasinii să-şi reducă dramatic ponderea în pădurile europene, mai ales că un alt dăunător 

(de origine asiatică) foarte periculos al frasinilor, Agrilus planipennis care produce uscări 

importante în America de Nord, este depistat, deja, la Moscova (Baranchikov et al. 2008).  
 

 

CAPITOLUL 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII 
 

Scopul cercetărilor constă în identificarea cauzelor fenomenului de uscare a frasinului în 

trupul de pădure Zamostea Luncă (Ocolul Silvic Adâncata, Direcția Silvică Suceava) din care 

face parte Rezervația Zamostea Luncă, dar şi în alte arborete de frasin din cadrul direcţiilor 
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silvice Suceava şi Botoşani, în vederea fundamentării unui set de măsuri de gestionare 

adecvată a arboretelor cultivate similare, afectate de acest fenomen.  

Pentru  realizarea acestui scop, au fost stabilite următoarele obiectivele de cercetare: 

1. identificarea percepției și atitudinilor gestionarilor de păduri cu privire la importanța 

frasinului, prin prisma cauzelor declinului speciei și a mijloacelor de gestionare a problemei 

curente de uscare a frasinului. 

2. monitorizarea şi determinarea amplorii fenomenului de uscare a frasinului în cadrul 

unor ocoale silvice din nord-estul României; 

3. identificarea unor factori cu potențial ridicat în determinarea uscării frasinului 

(rezistența individuală a arborilor, structura arboretului, incidența unor diverși factori biotici 

vătămători); 

4. investigarea  preliminară a manifestării ecologice a ciupercii Hymenoscyphus 

fraxineus. 
 

 

CAPITOLUL 3. STADIUL CUNOȘTINȚELOR 

3.1 Biologia ciupercii 

3.1.1 Agentul patogen 

Prima identificare a ciupercii a fost realizată de polonezul Kowalski (2006), specia cea 

nouă fiind încadrată în familia Helotiaceae (ord. Helotiales, clasa Leotiomycetes, divizia 

Ascomycota, încrengătura: Fungi - ciuperci), ciupercile imperfecte,   genul Chalara (comun 

mai multor specii patogene care provoacă boli vasculare), specia Chalara fraxinea. De regulă, 

aceste ciuperci au o fază de înmulţire sexuată (încadrată în cadrul Ascomicetelor), fapt pentru 

care fitopatologii s-au lansat în investigarea atentă a ciclului de viaţă al ciupercii.  

Prima dată faza sexuată a fost atribuită ascomicetei Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. 

Phillips (Kowalski & Holdenreider, 2009), specie cunoscută de mult timp în Europa drept 

saprofită pe rahisul de frasin, fapt care a creat nedumeriri în rândul fitopatologilor forestieri. 

Nu se înţelegea cum o specie veche, nepericuloasă, a devenit dintr-o dată extrem de agresivă, 

bănuindu-se că era vorba de o mutaţie petrecută în genomul ciupercii sau o modificare de 

agresivitate cauzată de schimbările climatice. La puţin timp s-a clarificat că încadrarea era 

greșită, iar specia era una nouă pentru Europa, chiar dacă semăna foarte mult din punct de 

vedere morfologic cu Hymenoscyphus albidus, fapt pentru care i s-a pus numele 

Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz, Grünig, Berndt, T. Kowalski, T.N. Sieber & Holdenr 

(Queloz et al. 2011). Noua încadrare s-a făcut pe baza diferenţelor puse în evidenţă prin 

analize moleculare (ADN) şi datorită patogenității foarte diferite a celor două specii foarte 

asemănătoare ca aspect (pseudoalbidus adică „similară cu albidus‖). O diferenţă importantă 

între cele două ciuperci este faptul că Hymenoscyphus pseudoalbidus are drept formă 

imperfectă Chalara fraxinea, în timp ce Hymenoscyphus albidus nu are vreo formă asexuată.  

În 2014 a fost propus şi adoptat numele Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) 

Baral, Queloz, Hosoya (Baral et al. 2014). 

 

3.1.2 Morfologie 

Hymenoscyphus fraxineus este o ascomicetă cu fructificaţii sub formă de cupă 

(fructificaţie de tip apotecie - de până la 3 mm în diametru, excepţional 8 mm) cu picior, albă, 

care apare doar pe rahisul frunzelor de frasin (în perioada iunie-septembrie) căzute pe sol în 

toamna anterioară (fig. 3.1).  

Himeniul are parafize cilindrice (1,8-2,4 μm, maxim 3 μm grosime la apex) şi asce 

cilindric-clavate (80-107 × 8-10 μm), conţinând (asco)spori incolori unicelulari (13-21 × 3,5-

5,0 μm) (Queloz et al. 2011).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Helotiaceae
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Stadiul conidial Chalara fraxinea are fialide brune (16-24 × 4-5 μm), pe care se 

dezvoltă conidii monocelulare, cilindrice (3,2-4,0 × 2,0-2,5 μm, cu prima conidie mai mare, 

clavată, de 6-7 μm lungime), hialine, uneori în lanţuri, cu aspect morfologic de picături 

vâscoase (Kowalski 2006). 

Rahisul şi alte zone infectate de Hymenoscyphus fraxineus devin negricioase (apare un 

strat pseudosclerotic, necrotic). 

 

  
  

  
 

Fig. 3.1. Fructificaţii de Hymenoscyphus fraxineus pe rahisul frunzelor de frasin la Zamostea 

Luncă, Ocolul Silvic Adâncata, Direcţia Silvică Suceava (Original) 

 
3.2 Ecologia ciupercii 

3.2.1. Gazde – Răspândire 

În arhipelagul Japonez, Peninsula Coreea şi Peninsula Kamceatca (Rusia) 

Hymenoscyphus fraxineus este saprofită pe rahisul frasinului de Manciuria (Fraxinus 

mandschurica) (Hosoya et al. 1993) și al unei subspecii a frasinului chinezesc (Fraxinus 

chinensis var. rhynchophylla). Ajunsă în Europa, ciuperca s-a dovedit foarte virulentă pe 

frasinul comun (Fraxinus excelsior) şi pe frasinul cu frunza îngustă (Fraxinus angustifolia).  

Surpriza plăcută este că mojdreanul (Fraxinus ornus) este rezistent – în condiţii de 

laborator s-a dovedit că poate fi infectat artificial, dar boala nu evoluează. 

În Europa, ciuperca a infectat şi frasinii nord-americani, care au avut reacţii foarte 

diferite: 

- foarte sensibil: Fraxinus nigra; 

- moderat sensibil: Fraxinus pennsylvanica (acest amănunt este interesant şi pentru 

silvicultura românească, pentru că specia este robustă şi chiar invazivă în Lunca şi Delta 

Dunării precum şi în alte lunci); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_nigra
http://en.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_pennsylvanica


9 
 

- rezistent: Fraxinus americana (utilizat uneori la noi, în aliniamentele stradale, de unde 

accidental a fost culeasă sămânţă şi a fost utilizată în pepinierele şi plantaţiile silvice) 

(Drenkhan & Hanso 2012).  

Boala s-a stabilit în Europa mai întâi în bazinul sud-estic al Mării Baltice (Polonia, 

Lituania etc.), răspândindu-se treptat spre sud, în prezent ocupând aproape întregul areal 

european al frasinilor comun şi cu frunza îngustă, cu excepţia  zonei de la răsărit de Nistru, 

mai concret din arhipelagul britanic până la est de Carpaţi, respectiv din nordul Marii Baltice 

la Marea Adriatică (Gross et al. 2014). 

În România, boala cea nouă a frasinilor a apărut în 2005-2006 în Moldova (fig. 3.2), 

fiind semnalată în 2005 la Snagov, în 2006 în lunca Prutului şi Bârladului (Direcţia Silvică 

Vaslui); în 2010 în lunca Siretului (Direcţia Silvică Suceava şi Neamţ) (Chira and Chira 2007, 

Simionescu et al. 2012). Ulterior boala a fost semnalată în Direcţia Silvică Botoşani și Iași.  

Specie nativă în Europa, saprofita Hymenoscyphus albidus a fost exclusă treptat din 

ecosistemele de frasin infectate de Hymenoscyphus fraxineus. 

 

3.2.2. Ciclul infecţios  

Fructificaţiile fazei sexuate Hymenoscyphus fraxineus apar în general în perioada (mai) 

iunie – iulie, putând fi întâlnite până în septembrie (octombrie), în funcţie de umiditatea la 

nivelul solului (Timmermann et al. 2011, Chandelier et al. 2014). De exemplu, fructificaţii 

numeroase au fost găsite la Zamostea Luncă la începutul lunii iulie 2013, mult mai puţine 

fiind întâlnite în a doua parte a lunii septembrie 2013 (fig. 3.1).  

Conidiile fazei asexuate Chalara fraxinea nu participă la degradarea stării de sănătate a 

frasinilor, deşi a fost izolată din necrozele lujerilor şi tulpinii.  

Ascosporii, pe măsură ce sunt eliberaţi, sunt preluaţi de vânt şi infectează frunzişul – 

foliolele şi rahisul – de unde infecţiile ajung în lujeri (Gross & Holdenrieder 2013). Aici 

infecţiile formează necroze, care se dezvoltă în cancere, acestea cresc până ce lujerii sunt 

inelaţi, când frunzele se ofilesc şi lujerii se uscă. Astfel, infecţiile pot ajunge până în tulpina 

principală, producând necrozarea scoarţei şi brunificarea lemnului (xilemului), înaintând mai 

ales pe direcţia razelor axiale şi paratraheale (Gross et al. 2012).  

Ciuperca a fost identificată (prin analize moleculare - ADN) şi din zonele necrozate 

(brune închis la negre) sau putrezite (Husson et al. 2011) ale lemnului de la baza trunchiului 

(Langer & Werres, 2013), dar rolul ciupercii în această fază este necunoscut. Se bănuieşte că 

ascosporii eliberaţi de fructificaţiile situate pe sol ajung în număr mare pe scoarţa bazei 

tulpinii şi sub o formă sau alta (prin crăpături, răni ş.a.), infectează ţesuturile respective.  

Putrezirea coletului a fost observată în unele zone. În Franţa, Husson et al. (2011), 

încercând identificarea speciilor de Phytophthora care produc infecţii similare, a găsit 

întotdeauna Hymenoscyphus fraxineus. Infecțiile cu Armillaria au apărut în masă în unele 

arborete afectate de boală (Bakys et al. 2011).  

În arboretele cu cea mai mare densitate de fructificaţii (Ocolul Silvic Adâncata – 

Zamostea Luncă) frecvenţa infecţiilor de rădăcină şi colet este de 100%, acest simptom fiind 

cunoscut de personalul de teren şi utilizat pentru prognoza uscării – arborii afectaţi se usucă 

într-o perioadă cuprinsă de la câteva luni până la un an, în funcţie de localizarea şi intensitatea 

infecţiilor (infecţiile cuprind treptat rădăcinile, avansează pe colet, iar în momentul în care 

cuprind întreg coletul, arborele moare relativ rapid). 

Hymenoscyphus fraxineus produce toxine (viridiol) care au capacitatea de a declanşa 

dezechilibre fiziologice arborilor gazde (Andersson et al. 2009, Cleary et al. 2014), dar se 

pare că aceasta nu este singura explicaţie a virulenţei ciupercii (Junker et al. 2014), chimismul 

interacţiunii gazdă - patogen fiind mai complex, ciuperca producând chiar un antibiotic care 

ar putea fi util şi omului (Halecker et al. 2014).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_americana
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3.2.3. Simptome 

Hymenoscyphus fraxineus produce treptat uscarea arborilor de frasin, în următoarea 

succesiune:  

 ofilirea frunzelor (în timpul verii ); 

 pătarea (necroza) rahisului ; 

 pătarea (necroza) lujerilor anuali ; 

 fructificaţii de Hymenoscyphus pseudoalbidus pe rahisul căzut pe sol; 

 brunificarea (necroza) scoarţei şi lemnului; 

 colorarea lemnului; 

 infecţii secundare cu Armillaria sp. (putrezirea rădăcinilor şi coletului, micelii 

subcorticale, rizomorfe, fructificaţii) ; 

 uscarea lujerilor anuali; 

 rărirea coroanei ;   

 uscarea puieţilor şi arborilor; 

 prezenţa insectelor de scoarţă şi lemn secundare . 

 

3.3. Impactul ciupercii 

3.3.1. În Europa 

Primele uscări ale frasinului comun puse pe seama ascomicetei Hymenoscyphus 

fraxineus au fost consemnate la începutul anilor 1990 (în 1992 în Polonia şi Lituania). Iniţial, 

din cauza necunoaşterii noului agent patogen, o serie de uscări au fost puse pe seama repetării 

unor factori climatici (secetă, îngheţ) sau biotici (gândaci de scoarţă - Leperisinus varius, 

Hylesinus sp., sau defoliatori - Stereonychus fraxini).  

Ciuperca a cucerit treptat toată zona nordică şi centrală a continentului. Modelul 

distribuţiei răspândirii patogenului (după o funcţie exponenţială – Gross et al. 2014) 

corespunde unei specii invazive foarte agresive. 

În ţările baltice și Danemarca situaţia este dramatică, pădurile de frasin uscându-se 

treptat (Pliura et al. 2014). Din cauza uscărilor, în multe ţări puternic afectate de boală nu se 

mai recomandă plantarea celor două specii importante de frasin! Îngrijorător este că un alt 

dăunător (gândac de scoarţă) care produce uscarea frasinilor în America de Nord (Agrilus 

planipennis – „Emerald Ash Borer‖), de origine siberiană, a ajuns la Moscova şi se estimează 

că în aproximativ două decenii va intra în UE (Baranchikov et al. 2008).  

În ţările baltice, foarte puternic afectate de uscare, boala a produs semnificative 

schimbări la nivelul compoziţiei arboretelor, prin reducerea treptată a ponderii frasinului 

comun ca urmare a uscării arborilor, diminuării fructificației și, în consecință, a regenerărilor 

naturale, respectiv pieririi puieților din regenerări (Lygis et al. 2014). Intensificarea infecţiilor 

poate dura câţiva ani: de la 13% în 2007 la 94% în 2012 (într-o cultură comparativă cu 8 

provenienţe situată în valea superioară a Rinului (Enderle et al. 2013). De aceea, concluziile 

privind rezistenţa exemplarelor la boală se fac după cercetări îndelungate.  

 

3.3.2. În România 

Uscarea recentă a frasinilor datează din 2005-2006, când au fost semnalate uscări 

importante în (Chira & Chira 2008, Simionescu et al. 2012): 

 plantaţii pure sau amestecate, de 5-8 ani:  

- Lunca Prutului – Ocolul silvic Epureni, U.P IV, u.a: 1, 7C (înlocuirea cu frasinul de baltă 

a fost benefică);  

- Câmpia Bucureştilor – OS Snagov – frasinul s-a uscat total dintr-o plantaţie mixtă (cu 

starea de masiv încheiată) cu stejar, care nu a fost afectat de uscare; 

 arborete de 30-80 ani: 
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- Lunca Bârladului – Ocolul silvic Brodoc, U.P IV, u.a: 50-53 şi Vaslui, U.P I, u.a: 37-40;  

- Câmpia Bucureştilor – Ocolul silvic  Snagov, U.P V șiVI.  

Primele uscări au apărut în 2010 în arborete de luncă (Zamostea Luncă – Ocolul Silvic 

Adâncata), în condiţii de umiditate relativ constantă (spre deosebire de celelalte zone ale 

Podişului Moldovei, marcate de climatul continental), afectând arborete cu frasin (de la relativ 

pure la amestecate) de vârstă mijlocie.   

Au urmat apoi uscări în arborete bătrâne (Ocolul silvic Marginea, UP I Codrii 

Voivodesei, 2011), plantaţii relativ tinere (Ocolul Silvic Adâncata, semnalate în 2013) sau 

arborete de vârstă mijlocie (Ocolul silvic Pătrăuţi, UP IV, 2014). 

În Podișul Central Moldovenesc uscarea frasinilor este favorizată și de defolierile 

consecutive produse de insecta Stereonychus fraxini, precum și de extremele climatice (Blaga 

2013, Simionescu et al. 2012). 

 

3.4.  Ecologia interacţiunii ciupercă – frasin 

3.4.1. Condiţii climatice 

Climatul din Asia extrem orientală, unde se dezvoltă natural ciuperca Hymenoscyphus 

fraxineus, este excesiv continental (cu ierni foarte geroase în Kamceatka, veri călduroase în 

Corea şi Japonia), dar cu influenţe oceanice (precipitaţii moderat-reduse 480 mm în 

Kamceatka la foarte bogate > 1000 mm în Japonia). 

Frasinul de Manciuria se dezvoltă în climat continental, cu ierni aspre şi veri 

călduroase, necesită precipitaţii moderate, dar este tolerant şi faţă de excesul hidric din sol, 

soluri variate din punct de vedere textural, cu pH acid la neutru. Are probleme în climatul 

oceanic, unde înfrunzeşte prea devreme şi este afectat de îngheţurile târzii.   

Frasinii europeni (cel comun şi cel cu frunza îngustă) au aptitudini adaptive mult mai 

extinse faţă de ruda lor est asiatică, vegetând într-o gamă mult mai largă de condiţii specifice 

climatelor continental (de la moderat la excesiv, cu ierni aspre şi veri călduroase), atlantic 

(blând şi umed) şi mediteranean (călduros, secetos). După Barbu (2012), frasinii vegetează în 

areale cu temperaturi medii anuale cuprinse între 2-14,5
°
C şi precipitaţii anuale de 350-1300 

mm. Ambele specii sunt mezofile, dar frasinul comun este mai plastic, adaptându-se bine în 

habitate variate (de luncă, versant sau platou, din zone de câmpie, colinare şi montan-

inferioare), în timp ce frasinul cu frunza îngustă preferă habitatele mai umede (riverane, de 

micro-depresiune etc.).  

Vegetând natural în extremele climatice est asiatice, ciuperca Hymenoscyphus fraxineus 

s-a dovedit foarte adaptabilă la climatului nordic, central, vestic şi estic European, rămânând 

cu semn de întrebare doar adaptabilitatea sa la climatul mediteranean, prea secetos, fără ierni 

puternice, în care ciuperca încă nu a apărut încă. Se consideră că ciuperca preferă atât climatul 

atlantic (Cf, cu temperaturi blânde şi umed tot timpul anului), cât şi climatul continental (Dw, 

cu ierni mai uscate) (CABI / EPPO, Invasive Species Compendium, 2013). 

Bengtsson et al. (citați în Forestry Commision, 2013) susţin că ciuperca pare mai 

adaptată îndeosebi climatului răcoros. În condiţii de laborator (frigider) ciuperca a vegetat 

până la temperaturi minime de 0,5-1
°
C (Bengtsson, 2013; Haupman et al. 2013), dovedind 

însă capacitatea de a vegeta în timpul iernii în ţesuturile puieţilor tineri de frasin din pepiniere 

(Kirisits et al., 2012). Temperaturile optime de creştere a miceliului au fost de 20-22
°
C, 

miceliul oprindu-se din creştere la peste 28-30
°
C (Kowalski & Bartnik 2010, Haupman et al. 

2011). 

În experimentele de laborator a fost testată capacitatea tratamentelor termice (apă caldă) 

de a reduce incidența bolii din pepiniere, împiedicând germinarea sporilor pe plantele gazdă 

sau omorând ciuperca în culturile in vitro expuse la temperaturi mari, ţesuturile infectate s-au 

dovedit mai sensibile decât culturile de laborator (in vitro). De asemenea, în timpul 
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perioadelor caniculare estivale, ciuperca îşi încetineşte activitatea (Kunca 2012, Haupman et 

al. 2013, Tkaczyk et al. 2013). Ciclul de viaţă al ciupercii oferă indicii privind preferinţele 

acesteia faţă de condiţiile de mediu (Edwards, 2013). Ciuperca iernează în litieră (pe rahisul 

frunzelor).  

Producţia de conidii a fost reprodusă în condiţiile de cultură din laborator (dar nu a fost 

semnalată în natură decât la puieţii inoculaţi artificial), în general la temperaturi joase, dar 

unele izolate produc conidii şi la temperaturi ridicate (23-25
0
C) (Halmschlager & Kirisits, 

2008; Jankovský & Holdenrieder, 2009; Szabó, 2009). Se pare că sporii (conidiile) fazei 

asexuate Chalara fraxinea nu au capacitate infecţioasă (Kirisits et al. 2012). 

Cele mai mari uscări în Europa au fost consemnate în zonele mai umede şi răcoroase. 

În Câmpia Baltică, cu climat răcoros şi umed, cu sol cu drenaj extern slab, virulenţa ciupercii 

a fost maximă, contribuind la pierderi mari de masă lemnoasă, destructurarea pădurilor şi 

dispariţia treptată atât a arboretelor cât şi a regenerărilor de frasin (Lituania, Danemarca, 

nordul Poloniei – Pliūra et al. 2011, Orlikowski et al. 2011, Nielsen et al. 2012). Şi în zonele 

central europene boala a avut intensităţi mai mari în zonele umede (Metzler et al. 2012, 

Keßler et al. 2012, Haupman et al. 2013).  

Fenomenul este confirmat de condiţiile de climat constant umed şi răcoros din 

Zamostea Luncă, unde boala a produs pierderi constante începând cu anul 2010. Uneori, 

alternanţele climatice specifice climatului excesiv continental (dezechilibre hidrice în sol, 

îngheţuri târzii) produc dezechilibre care reduc rezistenţa frasinilor la boală (Koltay et al. 

2012).   

Specifică Podişului Moldovei este răspândirea ciupercii pe luncile Prutului şi Siretului, 

în urma inundaţiilor frecvente. Se cunoaşte că boala s-a răspândit treptat din Polonia în toate 

direcţiile, principalele râuri moldave izvorând din Carpaţii Păduroşi, adică de la o distanţă 

relativ mică faţă de focarul iniţial. Întrucât ciuperca vegetează în cea mai mare parte a anului 

în litieră, inundaţiile pot asigura cea mai eficientă modalitate de răspândire a acesteia, 

preluând şi transportând ciuperca pe sute de kilometri în cel mai scurt timp, asigurând şi 

condiţiile perfecte pentru sporulare exact în perioada optimă de fructificaţie.  

Radiaţia ultravioletă şi umiditatea aerului sunt determinante în dezvoltarea 

fructificaţiilor sexuate şi diseminarea sporilor (care are un punct maxim la orele dimineţii, 

când umiditatea este mai mare iar radiaţia calorică mai mică (Timmermann et al., 2011, Gross 

et al. 2012). 

 

3.4.2. Schimbările climatice 

Prognozele mondiale converg spre concluzia unei încălziri generale a climatului şi 

accentuarea fenomenelor extreme (secete, inundaţii, furtuni) mai frecvente. În România, 

Barbu (2012) a evaluat evoluţia posibilă a ecosistemelor forestiere în mai multe variante 

privind temperatura şi precipitaţiile prognozate, frasinul putându-se extinde în zonele 

montane, respectiv retrăgându-se din zonele mai aride ale Câmpiei Române (scenariul 

optimist) sau chiar din zonele de podiş (scenarii mai pesimiste).  

Frecvenţa secetelor excesive va diminua capacitatea de apărare a frasinilor (Koltay et al. 

2012). Ultima secetă importantă din zona de studiu (2011-2012) a condus (în combinaţie cu 

gândacii de scoarţă) la uscarea în masă a molidului din afara arealului (Olenici et al. 2009, 

Duduman et al. 2012), la debilitarea pinilor, fagului, cireşului ş.a. pe suprafeţe extinse din 

podişul Moldovei (Simionescu et al. 2012). Defolierile cu Stereonychus fraxini (Blaga, 2013) 

precum şi alţi factori biotici (defoliatori, cancere, făinare, pătări) au contribuit la debilitarea 

frasinului din zona de studiu. 
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CAPITOLUL 4. MATERIAL ŞI METODĂ 

4.1 Culegerea şi înregistrarea datelor cu privire la percepția fenomenului de către 

personalul silvic 

Pentru estimarea consecinţelor socio-economice aşteptate în urma uscării frasinilor şi 

evaluarea gradului în care utilizatorii potenţiali (silvicultori, localnici, comercianţi de lemn, 

utilizatori de lemn din industria mobilei) pot fi implicaţi, potrivit cunoştinţelor şi nivelului de 

implicare, în programe de conservare dinamică (care să combine observaţiile de teren cu 

măsuri culturale specifice) s-a conceput un Chestionar (sondaj) privind consecinţele socio-

economice ale uscării frasinilor.  

Chestionarul este compus din cinci secţiuni, respectiv: 

a) Informaţii generale privind persoana supusă sondajului de opinie şi cunoştinţele 

acesteia despre subiect; 

b) Gestionarea uscării frasinilor; 

c) Importanţa comercială a lemnului de frasin; 

d) Importanţa socială a frasinului; 

e) Importanţa ecologică a frasinului. 

 

4.2 Culegerea şi înregistrarea datelor cu privire la amploarea uscării frasinului în 

ocoale silvice din județul Suceava 

S-au cules date pentru perioada 2010-2014, de la ocoalele silvice Adâncata, Pătrăuţi, 

Marginea şi Fălticeni cu privire la partizile de produse accidentale, referitoare numai la specia 

frasin pentru a se observa evoluţia fenomenului de uscare a frasinului şi eventualele pierderi 

economice rezultate în urma deprecierii lemnului. 

În baza datelor culese de la ocoalele silvice menţionate s-au efectuat simulări în ceea ce 

priveşte dinamica volumului frasinului, structura pe verticală şi pe orizontală a arboretelor de 

frasin din suprafețele experimentale amplasate în cadrul ocolului silvic Adâncata. 

 

4.3 Culegerea şi înregistrarea datelor cu privire la manifestarea uscării frasinului 

în suprafețele experimentale 

Au fost amplasate trei suprafețe experimentale, astfel: două în arboretele de frasin 

afectate de fenomenul de uscare şi una într-un arboret de amestec de frasin cu alte specii de 

foioase, în care frasinul nu era afectat. De asemenea s-au cules date, pe itinerar, pentru un 

număr de 75 de arbori aparținând speciei frasin.  

Suprafeţele experimentale, cu mărimea de 400 m
2
 (20x20 m), s-au delimitat în teren cu 

tăruşi de culoare albă, amplasaţi la fiecare colţ al suprafeței. Fiecare suprafață experimentală 

a fost împărţită în cvadrate de 10x10 m, pentru obţinerea profilelor pe orizontală şi verticală a 

arborilor inventariaţi. Materializarea cvadratelor s-a efectuat în teren cu ajutorul unei sfori de 

culoare roşie, iar unul din cele patru colţuri al cvadratului s-a materializat printr-un ţăruş care 

avea număr curent şi era considerat originea ―O‖, iar alte două laturi perpendiculare erau 

considerate axele Ox şi Oy. Arborii inventariaţi din suprafeţele experimentale s-au numerotat 

cu număr curent de la 1 la „n‖, separat pe fiecare suprafață în parte.  

Arborii din interiorul suprafeţelor experimentale permanente s-au numerotat cu vopsea, 

înregistrându-se în carnetele de teren următoarele caracteristici: numărul curent; specia; 

diametrul de bază, în centimetri, ca medie a două diametre perpendiculare (pe axa Ox şi axa 

Oy); înălţimea totală, în metri; înălţimea elegată, în metri; diametrul coroanei, vizual prin 

apreciere, în metri, unul pe axa Ox şi unul pe axa Oy; distanţa de la centrul arborelui faţă de 

axa Ox şi axa Oy, în metri; poziţia cenotică potrivit clasificării Kraft; gradul de defoliere, în 
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procente; coloritul frunzişului, în procente; lujerii lacomi, în procente; ramurile uscate, în 

procente; gradul de uscare a vârfului fiecărui arbore, în procente; prezenţa la rădăcină a 

putregaiului, procent din circumferinţa acesteia; prezenţa ciupercii Armilaria mellea; gradul 

de ofilire, în procente; prezenţa crăcilor lacome sau a unor eventuale scurgeri. 

Datele au fost culese în perioada 2013-2015, efectuându-se apoi comparaţii şi discuţii în 

funcţie de modificările apărute în fiecare suprafață experimentală amplasată. 

 

CAPITOLUL 5. LOCALIZAREA CERCETĂRILOR 
 

5.1 Localizarea suprafețelor de probă 

Majoritatea cercetărilor au fost efectuate în trupul de pădure Zamostea Luncă, din care 

face parte şi Rezervaţia Zamostea Luncă, al cărei custode este Direcţia Silvică Suceava. 

Astfel, s-au amplasat trei suprafețe experimentale în U.P. VIII Zamostea, u.a. 48B, 57B şi 

58A din cadrul Ocolului silvic Adâncata, Direcţia silvică Suceava (Tabelul 5.1, Figura 5.1). 

Pentru studierea amănunţită a fenomenului de uscare a frasinului, cercetările s-au extins 

la nivelul unor ocoale silvice care se confruntă cu acestă problemă, respectiv ocoalele silvice: 

Pătrăuţi, Marginea și Fălticeni din cadrul Direcţiei silvice Suceava. 

 

Tabelul 5.1 Localizarea geografică a suprafeţelor de cercetare  
Suprafața 

experimentală  
permanentă 

Etaj 
fitoclimatic 

O.S U.P u.a 
Număr arbori 
inventariaţi 

Coordonate geografice 

latitudine longitudine altitudine 

SPP I Lunca 
Şleau  

de luncă 
Adâncata VIII 48B 36 47°52’15.85‖ 26°14’2.48‖ 285 

SPP II Buda 
Şleau  

de luncă 
Adâncata VIII 57B 28 47° 51’51.52‖ 26° 14’43.58‖ 285 

SPP III Buda 
Şleau  

de luncă 
Adâncata VIII 58A 31 47° 51’51.20‖ 26°14’49.06‖ 285 

 

 
Figura 5.1. Localizarea suprafețelor experimentale amplasate în u.a: 48B, 57B, 58A 

 

 SP I 

SP II 

SP III 
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5.2 Condiţiile de vegetaţie în Rezervaţia Zamostea Luncă 

 

5.2.1 Caracteristicile ecologice locale 

Predomină aluviunile nisipoase. Depozitele cuaternare sunt alcătuite mai ales din 

aluviuni de terase, pietrişuri şi lehmuri ce formează baza reliefului acumulativ din culoarul 

Siretului. 

Unitatea geomorfologică este lunca. Altitudinea fondului forestier se situează în jurul 

valorii de 280 m.  

Întreaga suprafaţă a Luncii Siretului aparţine bazinului mijlociu al Râului Siret, fiind 

situată pe partea dreaptă tehnică a acestuia. În lunca Siretului nivelul apelor freatice se află 

aproape de suprafaţă, cu adâncimile cele mai frecvente de 1-5 m, ceea ce duce la apariţia 

excesului de umiditate în zonele depresionare. 

Temperatura medie anuală este în jurul valorii de 8º C, indicând un bilanţ termic 

favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice luncii Siretului, vegetaţie constituită 

predominant din cvercinee şi amestecuri ale acestora. În timpul sezonului de vegetaţie se 

înregistrează o temperatură medie de circa 14 C. Data medie a primului îngheţ se situează 

între 1 și 11 octombrie, iar a ultimului între 21 și 30 aprilie, îngheţurile timpurii fiind 

semnalate la mijlocul lunii septembrie, iar cele târzii la sfârşitul lunii mai. Temperatura 

minimă absolută înregistrată a fost de -32,5 C, maxima absolută fiind de 38 C. Durata 

medie a intervalului fără îngheţ este de 165 zile, în corelaţie cu aceasta, perioada de vegetaţie 

ţinând între 160 și 170 zile. Începutul perioadei de vegetaţie se înregistrează în jurul datei de 

21 aprilie, iar sfârşitul  în jurul datei de 5 octombrie. 

Precipitaţiile medii anuale sunt destul de reduse ca volum, media anuală situându-se            

între 600 și 700 mm. Maximul precipitaţiilor se înregistrează în sezonul cald (cu un maxim 

absolut în luna iunie), iar minimul în sezonul rece (luna februarie). În perioada de vegetaţie 

cad peste 60% din cuantumul precipitaţiilor anuale, aspect favorabil pentru dezvoltarea 

vegetaţiei forestiere. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este în jur de 30. Stratul de 

zăpadă, care protejează solul de îngheţ în profunzime, are o grosime medie de 10 cm şi se 

menţine circa 80 de zile pe an.  

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest, următoarele ca frecvenţă fiind cele 

din sud-est. Intensităţile acestor vânturi sunt de obicei moderate (2 m·s
-1

) dar, periodic, se 

manifestă şi vânturi cu intensităţi mai puternice, de 35 – 40 km·h
-1

 şi chiar mai mult. Aceste 

vânturi cu intensităţi ridicate sunt puţin frecvente şi, datorită şi caracteristicilor speciilor din 

zonă, nu produc pagube însemnate arboretelor din lunca Siretului, fenomenele de 

dezrădăcinări şi rupturi cauzate de vânt şi/sau zăpadă fiind rare şi manifestându-se la nivelul 

exemplarelor izolate, nu în masă. 

După clasificarea Köppen, Lunca Siretului se află în tipul de climat Dfbx – climat 

ploios, boreal, cu ierni reci, cu precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi sub 22º C în 

luna cea mai caldă a anului, cu un maxim de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi un minim de 

ploaie şi zăpadă la sfârşitul iernii. 

  

5.2.2 Tipuri de staţiuni 

Deluros de cvercete cu stejar Ps, eutricambosol freatic umed, edafic mare, cu floră de 

mull (FD1 Ps, TIV-V HIII Ue2(1)) 

Acest tip de staţiune se întâlneşte în porţiunile mai înalte ale luncilor, unde nivelul apei 

freatice (deşi se află la adâncimi obișnuit de 2-3 m), în perioadele secetoase ale anului, 

aprovizionează cu apă în mod constant partea inferioară a profilului de sol,  asigurând condiții 
optime pentru dezvoltarea stejăreto-șleaurilor de luncă. Depozitele de tip nisip aluvial  nasc  
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soluri profunde, intens humifere, de regulă nisipo-lutoase până la lutoase şi cu pietriş doar în 

profunzime, de tip eutricambosol aluvic sau aluviosol psamic  freatic umed. 

Condiţiile ecologice, în ansamblul lor, asigură productivitate ridicată pentru stejar şi alte 

specii componente ale șleaurilor de luncă, cum ar fi frasinul sau speciile genului Acer. De 

menţionat că în arealul staţional respectiv mai pot pătrunde şi alte specii forestiere importante:  

teiul, plopul alb, aninul negru ş.a. Acest tip de stațiune reprezintă situația optimă (ca şi 

conlucrare a factorilor staționali) pentru dezvoltarea celor mai valoroase arborete de luncă, 

fapt identificat şi în zona Zamostea luncă a râului Siret. 

 

Deluros de cvercete cu stejar, Pi-m, aluviosol, edafic mic-mijlociu (FD1 Pi-m, TI-III 

HII-III Ue3-2) 

Staţiunile din cadrul acestui tip se află frecvent în sectoarele de luncă mai joasă, unde 

depozitele aluviale sunt mai scurte, mai frecvent inundabile şi nivelul apei freatice mai ridicat. 

În zona luncii Siretului (sectorul Zamostea) această situație stațională se identifică în imediata 

apropiere a albiei majore a râului Siret şi în zona insulelor formate de brațele actuale sau 

moarte ale cursului de apă. 

Solul se prezintă neomogen, identificându-se sectoare de luncă unde fie are loc o 

stratigrafie a depozitelor aluviale neuniformă (straturi de nisip alternează cu cele de pietriș şi 

prundiș), fie de multe ori este scurt, slab format (aluviosol entic), slab humifer, cu textură în 

general grosieră de tip nisipoasă sau nisipo-lutoasă. Ca rezultat, solurile sunt mai puţin 

favorabile pentru stejar. În general, staţiunile respective sunt mai potrivite altor specii de 

luncă precum aninul negru şi plopii indigeni (alb şi cenuşiu). 

 

5.2.3 Tip de pădure  

Șleau de luncă din regiunea deluroasă (Pașcovschi şi Leandru, 1958) 

Acest tip de pădure este mai rar întîlnit în sectoarele de luncă ale râurilor din Moldova 

(Siret, Prut) şi din Ardeal. În prezent, mare parte din aceste valoroase păduri de luncă au fost 

defrișate, iar locul lor a fost luat fie de plantații de plopi hibrizi fie de terenuri agricole. 

Luncile în care se găsesc sunt foarte rar inundabile cu ape freatice la mici adâncimi. 

Solurile sunt brune de luncă (eutricambosoluri aluviale), profunde, cu texturi variate, bine 

aprovizionate cu apă şi substanțe nutritive. 

Ca specii, alături de stejar întâlnim ulm, velniș, carpenul, anin negru, jugastru, frasin, tei 

şi cireș.  

Amestecul este foarte variat şi au fost deosebite faciesuri cu stejar şi cu: - carpen, frasin, 

ulm şi jugastru; - carpen, tei, frasin şi jugastru; - anin negru, ulm şi jugastru; - frasin (ulm 

diseminat); - frasin şi ulm. 

Speciile de amestec diseminate sunt foarte numeroase: plopul alb şi cenuşiu, salcia albă 

şi plesnitoare, paltinul de câmp, arțarul tătărăsc, teiul pucios şi cel cu frunza mare, mărul 

pădureț şi alte specii. Foarte caracteristică este prezența constantă a mălinului ce atinge 

dimensiuni apreciabile (până la 40 cm în diametru şi 12-15 m înălțime). Subarboretul este de 

obicei bogat, compus din păducel, măceș, mălin sub formă arbustivă, porumbar, salbă moale, 

salbă râioasă, sânger, corn, dârmox, soc, lemn câinesc şi alte specii. Pătura vie este bine 

dezvoltată şi alcătuită mai ales din specii de mull: Brachypodium silvaticum, Melica uniflora, 

Festuca gigantea, Convalaria majalis, Polygonatum latifolium, Asarum europaeum, Stellaria 

holosteia, Geranium robertianum, Sanicula europaea, Pulmonaria officinalis, Glechoma 

hederacea, Lamium galeobdolon, Asperula odorata, Salvia glutinosa, Mycelis muralis, etc. 
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CAPITOLUL 6. IDENTIFICAREA PERCEPŢIEI ŞI ATITUDINILOR 

GESTIONARILOR DE PĂDURI CU PRIVIRE LA FRASIN ŞI 

USCAREA LUI 

6.1 Profilul eșantionului 

Majoritatea celor care au răspuns: au vârste cuprinse între 26 şi 45 ani; sunt de sex 

masculin; au studii superioare; sunt silvicultori; au experienţă profesională în domeniul 

silviculturii de peste 10 ani; nu sunt utilizatori de lemn de foc; nu au au cunoştinţe de uscarea 

frasinului. 

 

6.2 Percepții şi atitudini cu privire la uscarea frasinului 

A urmat o întrebare privind legătura dintre practicile curente din silvicultură şi uscarea 

frasinului. În baza răspunsurilor primite, am conchis că predomină numărul respondenţilor 

care consideră că protecţia pădurilor (99 de respondenţi) şi adaptarea măsurilor silviculturale 

la uscările produse de boli şi dăunători (91 de respondenţi) sunt principalele cauze şi asigură o 

legătură puternică cu uscarea frasinului. 

Referitor la cauza care a condus la uscarea frasinului, 38,3% din respondenţi au afirmat 

că schimbările climatice corelate cu secetele prelungite au condus la uscarea acestei specii. 

Alte 141 persoane au pus uscarea frasinului pe seama unei ciuperci sau insecte (49 persoane).  

Gospodărirea deficitară a pădurilor de frasin ar putea fi un factor ce a condus la uscarea 

speciei, iar cu acest lucru sunt de acord 15 persoane care și-au manifestat astfel neîncrederea 

sau nemulțumirea în gospodărirea silvică. Bineînţeles că din aceste 15 persoane, majoritatea 

nu lucrează în domeniul silvic. 

Se cunoaşte faptul că frasinul este o specie care agrează apa, iar seceta prelungită din 

ultimii ani ar putea conduce la uscare. Totuşi s-a făcut o analiză amănunţită pentru a afla 

concret factorul sau cumulul de factori ce a condus la acest lucru, demonstrându-se prin 

probele de sol preluate din arboretele afectate de frasin şi trimise la Universitatea BOKU din 

Viena, că principalul dăunător al frasinului este ciuperca Hymenoscyphus fraxineus – ciuperca 

asiatică care provoacă uscarea frasinilor în toată Europa. 

Din totalul de 350 respondenţi 36,9% au afirmat că nu există legătură între comerţul cu 

plante vii şi apariţia / răspândirea ciupercilor şi insectelor patogene frasinului, 20,3% (71 

persoane ) au susţinut că există o corelaţie medie, iar 18 % au spus că legătura este foarte 

puternică. 

Regenerarea pădurilor este văzută de 65 de respondenţi ca asigurând o legătură foarte 

puternică cu uscarea frasinului, 43 de respondenţi consideră ca fiind o legătură puternică. 

Protecţia pădurilor şi regenerarea se află în legătură puternică (64 de respondenţi) şi foarte 

puternică (50 de respondenţi) cu uscarea frasinului. 

Ca o continuare a precedentelor două întrebări am analizat răspunsurile referitoare la 

Legătura dintre schimbările climatice şi (apariţia şi) dezvoltarea gradaţiilor insectelor 

dăunătoare frasinului. 153 de persoane adică 43,7 % consideră că există o legătură foarte 

puternică cu uscarea frasinului a factorului mai sus menţionat. Legătura medie a fost susținută 

de 61 de persoane şi cea puternică de 18,9 % dintre persone (66  respondenţi). Aproximativ 

20% (69 de persoane) au negat existența acestei legături sau au văzut-o ca o slabă corelaţie. 

Schimbările climatice şi răspândirea ciupercilor patogene frasinului sunt în legătură 

puternică (65 de  persoane – 18,6%) sau foarte puternică (40,9% - 143 de persoane) cu 

uscarea frasinului. Legătura medie dintre acest fenomen de uscare cu factorul perturbator 

menţionat este susținută de 70 de persoane. 68 de persoane consideră că nu există nici o 
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legătură sau susțin existența unei corelaţii slabe între schimbările climatice și (apariţia şi) 

răspândirea ciupercilor patogene frasinului. 

Referitor la corelaţia dintre schimbările climatice şi uscarea frasinilor, 155 de 

respondenţi sunt de acord cu existenţa unei legături foarte puternice, 76 de respondenţi 

consideră această legătură ca fiind puternică. Lipsa legăturii între schimbări climatice şi 

uscarea frasinilor este afirmată de 9,7% dintre respondenţi, 6% au indicat o legătură slabă şi 

17,2 % o legătură medie. 

În ceea ce priveşte concordanţa dintre practicile curente din silvicultură şi conceptul 

de management forestier adaptativ, răspunsurile au fost destul de echilibrate, majoritatea celor 

întrebaţi afirmând existenţa unei legături puternice (13,1%) şi foarte puternice (28,6%). 

Precum am menţionat anterior, destul de multe personae chestionate au indicat şi corelaţia 

slabă şi medie dintre factor şi efectul de uscare. 

 

Secţiunea B – Gestionarea uscării frasinilor 

La secţiunea B a chestionarului s-a trecut direct la partea practică pentru a afla dacă 

persoanele din eşantionul analizat au întâlnit fenomenul de uscare a frasinului. Astfel 118 

persoane nu au întâlnit fenomenul de uscare a frasinului şi 103 persoane (29,4%) l-au întâlnit 

destul de rar. Astfel, mai mult de jumătate din cei chestionaţi nu s-au confruntat cu uscarea 

acestei specii în cadrul ocoalelor în care îşi desfăşoară munca. Frecvent şi foarte frecvent au 

întâlnit fenomenul 57 persoane din totalul celor 350, iar în moderat 14,9%. 

Din totalul eşantionului, 254 de respondenţi au poziționat pe primul loc, ca măsuri 

manageriale (silvotehnice) a fenomenului de uscare a frasinilor, scoaterea cât mai rapidă 

(tăieri de igienă, tăieri accidentale) a arborilor afectaţi puternic de uscare (defoliere >60%). 

Aceasta ar fi soluţia imediat următoare constatării fenomenului de uscare. Totodată 224 

persoane au afirmat că o soluţie de prevenire ar fi evitarea plantării frasinului în zonele 

afectate de uscare. Tratarea culturilor tinere (pepinieră, plantaţii) de frasin împotriva bolilor şi 

dăunătorilor este văzută ca o soluţie importantă pentru 195 persoane din cadrul eşantionului.  

Alte măsuri luate în considerare au fost evitarea creării monoculturilor de frasin sau a 

arboretelor dominate de frasin de către 179 persoane, tratarea pădurilor de frasin împotriva 

bolilor de 166 persoane şi tratarea pădurilor de frasin împotriva dăunătorilor a fost considerate 

o soluţie optimă de 167 persoane. 

 

6.3 Percepții şi atitudini despre importanța frasinului 

În cadrul secţiunii C a fost tratată importanţa comercială a frasinului. 

Cei mai mulţi respondenţi au fost de acord cu ideea conservării frasinilor pentru 

păstrarea condiţiilor de habitat în zonele unde specia este nativă (114 persoane) şi mai apoi cu 

ideea că programele de ameliorare constituie o soluţie promiţătoare prin care se pot identifica 

în viitor exemplare de frasin rezistente la uscare (118 persoane) sau pot fi creati hibrizi 

(mojdrean x frasin) rezistenţi la secetă şi la alţi factori perturbatori (ciuperci, insecte) – 116 

persoane. Ambele variante au fost cumulate doar de 70 persoane. 

Prima afirmaţie, precum că frasinul este o specie căutată, iar după uscare forestierii vor 

tăia mai mult lemn prin tăieri de igienă / accidentale, a obţinut 81 de dezacorduri şi 67 

răspunsuri de acord total. 

A doua afirmaţie, precum că valoarea economică a frasinului este incertă pentru viitorul 

îndepărtat şi nu toate companiile caută lemnul de frasin, presiunea economică dintr-un orizont 

apropiat nu ameninţă măsurile protective previzionate de silvicultori, a obţinut 53 de 

răspunsuri de dezacord total şi 52 răspunsuri de acord total. 
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A treia afirmaţie, precum că lemnul de frasin, ca materie primă, poate fi uşor substituit 

cu alte specii dacă frasinii mor, dispariţia  acestora neinfluenţând major industria lemnului, a 

obţinut 63 răspunsuri contra şi 36 răspunsuri pentru. 

 

 

Sectiunea D – Importanaţa socială a frasinului 

184 persoane sunt împotriva ideii precum că frasinul nu ar avea valoare economică. 

Fenomenul de uscare a frasinului are implicaţii în ecconomia forestieră prin scăderea locurilor 

de muncă. Acest lucru este infirmat de 93 de respondenţi sau 45 respondenţi cu acordul slab 

la această afirmaţie, iar 52 dintre respondenţi sunt în acord total. O altă idee ar fi faptul că 

fenomenul de uscare provoacă dificultăţi în aprovizionarea cu lemn de foioase valoroase, 

lucru cu care sunt în acord total sau măcar puternic 71 de persoane. Această idee este 

infirmată de 71 respondenţi (dezacord total) şi de 39 respondenţi (acord slab); uscarea 

frasinului crează dificultăţi în asigurarea producţiei de materii semifabricate (cherestea, furnir 

etc.) sau finite (parchet, lambriuri, mobilă) din lemn, idee susţinută complet sau măcar 

puternic de 70 respondenţi, respectiv de 24 respondenţi. Nu sunt de acord cu această idee 83 

respondenţi, care sunt fie în dezacord (majoritatea), fie în acord slab. Nici un respondent nu a 

fost în acord total cu toate cele trei idei, o sumă considerabilă la care respondenţii au fost de 

acord fiind cumularea ultimelor 2 idei specificate anterior. 

Sectiunea E – Importanţa ecologică a frasinului 

Din toţi respondenţii, 120 sunt în dezacord total cu ideea lipsei importanţei ecologice a 

frasinului pe premiza că specia are pondere de doar 0,9% din pădurile României. 

La afirmaţia că uscarea frasinului are implicaţii în biodiversitatea ecositemelor 

forestiere prin scăderea diversităţii faunei (parazite / care cuibăresc pe FR / care se adăpostesc 

pe FR / care se hrănesc cu FR), 116 respondenţi au fost în acord total şi 40 respondeţi au 

indicat un acord mediu puternic la această afirmaţie. 24 respondenţi respectiv 34 respondenţi 

au fost în dezacord total sau acord slab. 

Următoarea idee afirmă faptul că uscarea frasinului conduce la diminuarea florei 

(simbionte / parazite / saprofite / asociate), la această idee predominând cu acord total 96 

persoane şi acord mediu spre puternic 33 persoane. La polul opus se situează 23 persoane în 

dezacord total şi 40 în acord slab. Cele două premise au condus la 102 acorduri mediu- 

puternice şi respectiv acorduri totale. 

Uscarea frasinului periclitează stabilitatea şi structura unor habitate de interes comunitar 

(zăvoaie, stejărişuri etc.) sau national, idee cu care sunt în acord puternic sau mediu puternic 

118, respectiv 33 de respondenţi. În dezacord cu această afirmaţie sau în acord slab au existat 

28, respectiv 45 de răspunsuri. 

Ideea că uscarea frasinului aduce prejudicii unor situri (arii) protejate este afirmată total 

sau mediu spre puternic de 150 persoane, dar şi asupra arborilor monumentali (acord total sau 

mediu – puternic în cazul unui număr de 110 persoane). 
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CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA ŞI DETERMINAREA AMPLORII 

FENOMENULUI DE USCARE A FRASINULUI ÎN CADRUL UNOR 

OCOALE SILVICE DIN NORD-ESTUL ROMÂNIEI 
 

7.1 Amploarea fenomenului de uscare a frasinului în cadrul ocolului silvic 

Adâncata 

În figura 7.1 este redată structura pe sortimente industriale a lemnului de frasin, 

sortimente rezultate din produsele accidentale recoltate în perioada 2010-2014 în cadrul 

Ocolului silvic Adâncata. În cursul anului 2014 volumul de frasin provenit din produse 

accidentale a crescut de 10,7 ori faţă de 2010, de 10,3 faţă de 2011, de 4,6 ori faţă de 2012 şi 

de 1,5 ori faţă de 2013. 

2010 2011 2012 2013 2014

Coaja 2 8 11 78 127

Lemn de foc 115 95 248 529 763

Lemn subţire 17 13 19 57 73

Lemn mijlociu 2 25 40 265 382

Lemn gros 10 5 6 63 161
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Figura 7.1 Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produse accidentale în perioada 

2010-2014, O.S. Adâncata 

 

Deprecierea calitativă a lemnului se poate observa şi în figura 7.1, rezultând un procent 

foarte ridicat al lemnului de foc 51% (763 m
3
) şi procente mai mici la lemnul de lucru, 

respectiv 25% (382 m
3
) lemn de lucru mijlociu, 11% (161 m

3
) lemn lucru gros şi 5% (73 m

3
) 

lemn lucru subţire. 

  

7.2 Amploarea fenomenului de uscare a frasinului în cadrul ocolului silvic 

Marginea 

În cadrul ocolului silvic Marginea frasinul este prezent în compoziţia arboretelor ca 

specie diseminată. Astfel, s-au cules informaţii despre volumul de frasin afectat în perioada 

2010 – 2014 la ocolul silvic Marginea, unde predomină răşinoasele în compoziţia arboretelor 

pentru a se constata dacă amploarea fenomenului de uscare este aceeaşi cu cea din cadrul 

ocolului silvic Adâncata unde, în unele unităţi amenajistice, frasinul apare ca element 

majoritar în compoziţie. La nivelul celor 5 ani analizați (figura 7.2) volumele rezultate din 

produse accidentale constituite ca urmare a fenomenului de uscare a frasinului în cadrul 

ocolului silvic Marginea sunt nesemnificative comparativ cu cele ale ocolului silvic Adâncata. 
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Figura 7.2 Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produse accidentale în perioada 

2010-2014, O.S. Marginea 

Sintetizând, volumul de frasin afectat (781 m
3
) la nivelul ocolului silvic Marginea 

raportat la perioada 2010 – 2014 (inclusiv) este nesemnificativ faţă de cel înregistrat la nivelul 

ocolului silvic Adâncata. În funcţie de sortimentele dimensionale acesta se clasifică astfel: 

69% (510 m
3
) lemn de foc, 17% (130 m

3
) lemn lucru gros, 7% (59 m

3
) lemn lucru mijlociu, 

6% (45 m
3
) lemn lucru subţire, 5% (37 m

3
) volumul rezultat din coajă, toate acestea fiind clar 

redate în figura 7.2. 

 

7.3 Amploarea fenomenului de uscare a frasinului în cadrul ocolului silvic Pătrăuți 

Având în vedere amploarea fenomenului de uscare a frasinului la nivelulul ocolului 

silvic Adâncata, s-a luat în studiu şi frasinul din compoziţia arboretelor din cadrul ocolului 

silvic Pătrăuţi care se învecinează prin limite naturale cu ocolul silvic Adâncata (figura 7.3). 

Comparativ cu ocolul silvic Marginea, datorită extragerii în timp util a frasinului care 

apare ca specie diseminată în compoziţia arboretului, şi în cazul ocolului silvic Pătrăuţi se 

constată, în urma centralizării volumelor de frasin afectat de fenomenul de uscare provocat de 

ciuperca Hymenoscyphus fraxineus, o diminuare a volumului de frasin extras în cursul anului 

2014 (121 m
3
), spre deosebire de cantităţile amintite în anii 2010-2013. 

Amploarea fenomenului de uscare a frasinului este dată de prezenţa în procent de 59% a 

lemnului de foc constituit în perioada 2010-2014 la nivelul ocolului silvic Pătrăuţi. 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Coaja 0 2 13 15 8

Lemn de foc 33 22 143 106 64

Lemn subţire 3 11 14 9 10

Lemn mijlociu 0 5 33 40 26

Lemn gros 2 1 17 33 13
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Figura 7.3 Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produse accidentale în perioada 

2010-2014, O.S. Pătrăuți 
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7.4 Amploarea fenomenului de uscare a frasinului în cadrul ocolului silvic 

Fălticeni 

Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produse accidentale în perioada 

2010-2014, în cazul ocolului silvic Fălticeni, este prezentată în figura 7.4. În cursul anului 

2013 volumul de frasin afectat de fenomenul de uscare (203 m
3
) este de 1,8 ori mai mare faţă 

de cel din anul 2010 (115 m
3
), de 1,4 ori faţă de cel din anul 2011 (141 m

3
) şi de 1,2 ori faţă 

de cel din anul 2012 (91 m
3
). Procentul lenului de foc este foarte ridicat (73% - 149 m

3
), 

celelalte sortimente totalizând 27% (54 m
3
). 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Coaja 2 7 4 7 4

Lemn de foc 89 95 62 149 65

Lemn subţire 5 12 8 10 5

Lemn mijlociu 8 23 13 25 18

Lemn gros 11 4 4 12 8
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Figura 7.4 Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produse accidentale în perioada 

2010-2014, O.S. Fălticeni 

 

La fel ca şi în situaţia celorlalte două ocoale silvice studiate unde frasinul este diseminat 

(Marginea şi Pătrăuţi), la Fălticeni, la nivelul anului 2014 se înregistrează o diminuare a 

volumului de frasin afectat, tot din motivul dispariţiei frasinului ca specie din compoziţia 

arboretelor.  

 

 

CAPITOLUL 8. IDENTIFICAREA UNOR FACTORI POTENȚIAL 

FAVORIZANŢI AI USCĂRII FRASINULUI 

8.1 Defolierea arborilor din suprafețele experimentale instalate şi pe itinerar 

În suprafețele experimentale instalate în u.a. 57B, 48B şi 58A (Ocolul silvic Adâncata, 

U.P. VIII Zamostea Luncă) s-a studiat defolierea în procente a arborilor luaţi în studiu 

(figurile 8.1-8.10), în lunile august şi septembrie 2014, septembrie 2015.  

Astfel s-a studiat defolierea atât la arborii din specia frasin, cât şi la arborii din alte 

specii incluşi în suprafețele experimentale amplasate în arboretele de frasin afectate de 

fenomenul de uscare.  

De asemenea, arboretele de frasin afectate de fenomenul de uscare s-au parcurs în 

itinerar pentru a se face o camparaţie mai exactă cu defolierea frasinilor din suprafețele  

experimentale. 
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În figurile 8.1 - 8.3 sunt prezentate defolierile arborilor din suprafețele experimentale 

instalate în u.a. 57 B, U.P. VIII Zamostea, atât la specia frasin, cât şi la speciile stejar 

pedunculat şi jugastru. S-a constatat faptul că arborii din speciile stejar pedunculat şi jugastru, 

care au o pondere nesemnificativă în suprafețele experimentale instalate, au un grad foarte 

redus de defoliere (până la 10%), în timp ce frasinul are un grad foarte ridicat de defoliere, 

peste jumătate din arborii de frasini studiaţi având un grad de defoliere  de peste 50%. 
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Figura 8.1. Defolierea arborilor din suprafața 
experimentală amplasată în u.a. 57 B în luna 

august 2014 

Figura 8.2. Defolierea arborilor din suprafața 
experimentală amplasată în u.a. 57 B în luna 

septembrie 2014 
 

0

2

4

6

8

10

12

20 40 60 80 100

N
um

ăr
 a

rb
or

i

Clase de defoliere (%)

St

Ju

Fr

 

Figura 8.3. Defolierea arborilor din suprafaţa 

experimentală amplasată în u.a. 57 B în luna 

septembrie 2015 

În același sens s-a ampalsat în u.a 48 B, U.P. VIII Zamostea, o suprafață experimentală 

unde frasinul are o proporţie mică de participare în compoziţia arboretului. Astfel, s-a urmărit 

efectuarea unei comparaţii cu gradul de defoliere a frasinului, unde acesta este majoritar în 

conmpaziţia arboretului. S-a constat că defolierea frasinilor în ambele cazuri este puternică, 

indiferent dacă frasinul este majoritar sau minoritar în compoziţia arboretului. Astfel, un 

număr de 5 arbori din specia frasin din totalul de 36 de arbori au un grad de defoliere de 

100%, pe când arborii din celelalte specii (jugastru şi stejar pedunculat) au un grad de 

defoliere foarte redus, de până la 10% (figurile 8.4-8.6). 
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Figura 8.4. Defolierea arborilor din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48 B în luna august 

2014 
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Figura 8.5. Defolierea arborilor din suprafața 
experimentală amplasată în u.a. 48 B în luna 

septembrie 2014 

Figura 8.6. Defolierea arborilor din suprafaţa 
experimentală amplasată în u.a. 48 B în luna 

septembrie 2015 

 

 

 În u.a. 58 A, U.P. VIII Zamostea, unde frasinul este majoritar în compoziţia 

arboretului, se constată diferenţe foarte mari are gradului de defoliere în luna septembrie 2015 

faţă de defolierea din lunile august și septembrie 2014. (figurile 8.7-8.9).  
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Figura 8.7. Defolierea arborilor din suprafața 

experimentală amplasată în u.a. 58A în luna 

august 2014 

Figura 8.8. Defolierea arborilor din suprafața 

experimentală amplasată în u.a. 58A în luna 

septembrie 2014 
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Figura 8.9. Defolierea arborilor din suprafaţa 
experimentală amplasată în u.a. 58A în luna 

septembrie 2015 

Figura 8.10. Defolierea arborilor pe itinerar în 
luna septembrie 2014 
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Pentru o evidenţiere mai clară a gradului de defoliere a frasinului s-au parcurs arborete 

pe itinerar în luna septembrie 2014 studiindu-se gradul de defoliere în procente (figura 8.10). 

În această situaţie se constată faptul că ciuperca Hymenoscyphus fraxineus nu ține cont dacă 

frasinul formează arborete pure sau în amestec cu alte specii, nici de modul de asociere a 

elementelor din compoziția arboretelor studiate.  

 

8.2 Colorarea frunzişului din suprafețele  experimentale instalate şi pe itinerar 

Decolorarea se apreciază în procente rotunjite, divizibile cu 5, exprimând procentul de 

frunze a căror culoare se abat tranşant de la culoarea normală a frunzişului speciei respective 

(Norme şi îndrumări tehnice privind protecţia pădurilor – ediţia 2000). În suprafețele 

experimentale amplasate s-a studiat, în luna septembrie 2013, lunile august și septembrie 

2014, decolorarea frunzișului, așa cum se poate observa în figurile 8.11-8.20. 

Studiind colorare frunzişului la arborii de frasin din suprafața experimentală instalată în 

u.a. 57B (figurile 8.11-8.13), unde frasinul este majoritar, observăm diferenţele mari de 

colorit al frunzişului din luna spetembrie 2014 faţă de cel din luna august 2014. Diferențe 

majore apar și între anii 2013 și 2014 la nivelul lunii septembrie. Dacă în 2013 toate 

exemplarele de frasin erau încadrate în prima clasă de colorit, în anul 2014 se observă o 

repartizare destul de echilibrată a acestora în cinci din cele șase clase de colorit.  

 

  
Figura 8.11 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 57B în luna septembrie 2013 

Figura 8.12 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 57B în luna august 2014 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 8.13 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 
în u.a. 57B în luna septembrie 2014 

  
 

În u.a 48B, în suprafața experimentală luată în studiu frasinul apare în compoziţie 

alături de jugastru, stejar şi ulm de câmp. Dacă în luna spetembrie 2013, colorarea aparatului 

foliar la frasin era foarte scăzut, observăm o creştere a acestuia în lunile august şi septembrie 

2014 (figurile 8.14-8.16).  
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Figura 8.14 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 48B în luna septembrie 2013 

Figura 8.15 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 48B în luna august 2014 

  

  
Figura 8.16 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 48B în luna septembrie 2014 

Figura 8.17 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 58A în luna septembrie 2013 

  

  
Figura 8.18 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 58A în luna august 2014 

Figura 8.19 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor din suprafața experimentală amplasată 

în u.a. 58A în luna septembrie 2014 

 

În cazul  suprafeței experimentale instalate în u.a 58A, un număr foarte mare de 

frasini afectaţi de Hymenoscyphus fraxineus au fost extraşi datorită uscării integrale, iar în 

cazul frasinilor care încă au mai supravieţuit procentul colorii era foarte ridicat la începutul 

lunii septembrie 2014 (figurile 8.17-8.19). 

 Arboretele în care au fost amplasate suprafețele experimentale au fost parcurse pe 

itinerar, studiindu-se colorarea frunzişului de frasin la începutul lunii septembrie 2014. S-a 

constatat că majoritatea frasinilor din itinerar aveau un procent foarte ridicat al coloritului 

aparatului foliaceu (figura 8.20). 
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Figura 8.20 Colorarea aparatului foliar al 

arborilor de pe itinerar în luna septembrie 2014 

 

8.3 Putregaiul la colet al arborilor în procente, la nivelul suprafețelor 

experimentale instalate şi pe itinerar 

Având în vedere prezenţa ciupercii Hymenoscyphus fraxineus pe rahisul frunzelor de 

frasin cazute pe sol în anii anteriori, s-a analizat procentul putregaiului la colet în perioada 

2013-2015. Există şi situaţii în care, la frasinii care prezentau în anul 2013 un procent scăzut 

al putregaiului la colet, în anul 2015 s-a constat o avansare a acestuia chiar până la un procent 

de 100 % în unele situaţii (figurile 8.21-8.33). În u.a 57B în luna septembrie 2013 (figura 

8.21), putregaiul la colet era prezent în procente de peste 50%, iar ulterior în anul 2015 a atins 

la unele exemplare o intensitate de 100%. În schimb, în u.a. 48B, unde frasinul nu mai este 

majoritar şi apare alături de jugastru, stejar şi ulm de câmp, în anul 2013 (figura 8.25) 

putregaiul la colet era prezent în proporţii reduse, dovadă că frasinii care convieţuiesc alături 

de alte specii opun o rezistenţă mai ridicată la atacul produs de Hymenoscyphus fraxineus. 

 

  
Figura 8.21. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B în 
luna septembrie 2013 

Figura 8.22. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B în 
luna august 2014 
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Figura 8.23. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B în 

luna septembrie 2014 

Figura 8.24. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B în 

luna septembrie 2015 
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Figura 8.25. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 
în luna septembrie 2013 

Figura 8.26. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B în 
luna august 2014 

  

  

Figura 8.27. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 
în luna septembrie 2014 

Figura 8.28. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B în 
luna septembrie 2015 

  

  
Figura 8.29. Putregaiul la colet al arborilor 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 

58A în luna septembrie 2013 
 

 

Figura 8.30. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A în 

luna august 2014 
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Figura 8.31. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 
în luna septembrie 2014 

Figura 8.32. Putregaiul la colet al arborilor din 

suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A în 
luna septembrie 2015 

 

În cazul frasinilor studiaţi în suprafața experimentală din u.a. 58A, în cursul anului 

2013 (figura 8.29) putregaiul la colet era nesemnificativ, iar în cursul anului 2014 (figurile 

8.30-8.31) se contată o avansare majoră a putregaiului la colet, în unele situaţii acesta fiind 

prezent în procent de 100%, iar în septembrie 2015 majoritatea frasinilor prezintă putregai 

avansat la colet. 

Pe itinerar în anul 2014 majoritatea frasinilor studiaţi prezentau putregai pe toată 

circumferinţa coletului (figura 8.33). 

Uscarea frasinilor provocată de Hymenoscyphus fraxineus este însoțită (la toate 

exemplarele) în aceste suprafețe de infecții secundare cu Armillaria galica. Fenomenul nu 

este obligatoriu, dar este prezent în multe zone ale Europei (Lygis et al. 2005, Bakys et al. 

2011, Husson et al. 2012, Thomsen & Skovsgaard 2012). Este de așteptat că, acolo unde 

Armillaria sp. Putrezesc rădăcinile, uscarea frasinului este mai rapidă. În plus, din rădăcinile 

putrezite nu mai apar lăstari. 
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Figura 8.33. Putregaiul la colet al arborilor de pe itinerar, în luna septembrie 2014 
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8.4 Prezenţa lujerilor lacomi la arborii din suprafețele experimentale amplasate şi 

pe itinerar 

 

 Prezenţa lujerilor lacomi este un simptom foarte frecvent al debilitării severe sau a 

uscării arborilor din cauza unei boli biotice, abiotice sau complexe. În acest sens s-a analizat 

prezenţa lujerilor lacomi în procente în cazul arborilor studiaţi în suprafețele  experimentale 

amplasate, pentru studierea cauzelor ce duc la uscarea în masă a frasinului la un interval 

foarte scurt de timp (figurile 8.34-8.43). 

 

  
 

Figura 8.34. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna septembrie 2013 

 

Figura 8.35. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna august 2014 

 

În u.a. 57B prezenţa lujerilor lacomi se constată doar la frasin, procentul în mare parte 

fiind acelaşi la nivelul anilor 2013 şi 2014 (figurile 8.34-8.36). 

Prezenţa lujerilor lacomi în suprafața experimentală analizată din u.a. 48B este 

nesemnificativă pentru specia frasin (figurile 8.37-8.39). În plus, în perioada analizată 

(septembrie 2013 - septembrie 2014) modificările care apar în ceea ce privește repartiția 

numărului de arbori (inclusiv de frasin) pec lase de lujeri lacomi sunt minore. 

 

  
 

Figura 8.36. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna septembrie 2014 

 

Figura 8.37. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 

în luna septembrie 2013 
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Figura 8.38. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 

în luna august 2014 

 

Figura 8.39. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48 

B în luna septembrie 2014 
  

  

  
 

Figura 8.40. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 

în luna septembrie 2013 

 

Figura 8.41. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 

în luna august 2014 

 
 

 

Figura 8.42. Prezența lujerilor lacomi la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 

58A în luna septembrie 2014 
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O situație aparte este cea întâlnită în cazul arborilor de frasin din suprafața 

experimentală instalată în u.a. 58A (figurile 8.40-8.42). Aici se observă o ușoară tendință de 

sporire a procentului lujerilor lacomi din septembrie 2013 până în august 2014, însă în 

septembrie 2014 multe exemplare de frasin au fost încadrate din nou în prima clasă de lujeri 

lacomi. 

Pe itinerar (figura 8.43) observăm o creştere a procentului de lujeri lacomi în cazul 

frasinului comparativ cu situația întâlnită în suprafețele experimentale descrise mai sus, în 

sensul că din numărul total al exemplarelor de frasin analizate pe itinerar, 36% prezintă cel 

puțin 20% lujeri lacomi. 
 

 
 

Figura 8.43. Prezența lujerilor lacomi la arborii din itinerar în luna septembrie 2014 

 
 
 

8.5 Prezenţa ramurilor uscate la arborii din suprafețele experimentale amplasate 

şi pe itinerar 
 

 În toate cele trei suprafețe experimentale instalate (u.a 57B, u.a 48B şi u.a. 58A), dar 

şi pe itinerar, se constată a avansare a procentajului ramurilor uscate în cazul frasinului 

(figurile 8.44-8.53) în anul 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013. Cel mai 

evident este acest aspect în cazul arborilor de frasin din suprafața experimentală amplasată în 

u.a. 58A. În acest caz peste 25% din numărul total de arbori (toți aparținând speciei frasin) s-

au uscat în totalitate sau în proporție de peste 80% până în septembrie 2014, deși în 

septembrie 2013 uscarea era mult mai puțin evidentă. 

 

  
Figura 8.44. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna septembrie 2013 

Figura 8.45. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna august 2014 
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Figura 8.46. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 57B 

în luna septembrie 2014 

Figura 8.47. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 

în luna septembrie 2013 

  

  
Figura 8.48. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48B 

în luna august 2014 

Figura 8.49. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 48 

B în luna septembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.50. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 

în luna septembrie 2013 
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Figura 8.51. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 

în luna august 2014 

Figura 8.52. Prezența ramurilor uscate la arborii 

din suprafața experimentală amplasată în u.a. 58A 

în luna septembrie 2014 
 

Analiza prezenței ramurilor uscate pe itinerar indică o stare mai bună de vegetație a 

exemplarelor izolate frasin în arboretele studiate și o diferențiere clară a arborilor în arbori 

complet uscați (25%), sau arbori neafectați de uscare (75%). 
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Figura 8.53. Prezența ramurilor uscate la arborii de pe itinerar în luna septembrie 2014 

 

 

 

CAPITOLUL 9. SIMULAREA EVOLUŢIEI FRASINULUI LA DIVERSE 

VÂRSTE ÎN SUPRAFEȚELE EXPERIMENTALE INSTALATE 
 

 Simularea evoluţiei frasinului până la vârsta exploatabilităţii (120 ani) s-a efectuat în 

ipoteza că frasinul nu ar fi afectat de ciuperca Hymenoscyphus fraxineus, nu s-ar extrage la 

vârsta actuală (60 ani) şi ar ajunge la exploatabilitate. În acelaşi timp au fost evidenţiate şi 

pierderile cauzate de uscarea acestuia.  
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Datele iniţiale utilizate în simularea dinamicii caracteristicilor biometrice pentru speciile 

din compozițiile arboretelor studiate (u.a. 57B şi u.a. 58A din U.P. VIII Zamostea – Ocolul 

silvic Adâncata) au fost preluate din amenajamentul Ocolul silvic Adancata, ediția 2005. 

Din arboretele cu frasin de vârste diferite dar aceleaşi clase de producție ca arboretele 

studiate au fost preluate diametrele, înălțimile medii, volumele medii la hectar şi creşterile 

medii. Acestea au stat la baza simulării. Simularea s-a realizat pornind de la datele preluate 

din amenajamentele silvice, pe baza tabelelor de producţie româneşti, în raport cu speciile, 

proporţiile lor de participare în compoziţie, clasele de producţie, vârstele actuale şi vârstele de 

la diferite momente ale simulării. În acest sens a fost utilizată aplicaţia Microsoft Excel ® din 

pachetul Microsoft Office 2010. Pentru reprezentarea grafică a rezultatelor simulării a fost 

utilizată aplicaţia SVS (Stand Visualisation System) (McGaughey, 1997). 

În vederea simulării caracteristicilor arboretelor de frasin studiate s-a pornit de la vârsta 

actuală a arboretelor conform datelor culese din suprafeţele experimentale instalate în cele 

două unități amenajistice. Pasul simulării este de 20 de ani. Pentru fiecare moment al 

simulării au fost create pentru cele două arborete profile structurale, pe suprafeţe 

experimentale de 400 m
2
. 

 

9.1 Simularea evoluţiei frasinului în u.a 57B, U.P. VIII Zamostea, Ocolul silvic 

Adâncata 

a. Simularea evoluţiei arboretului de frasin la vârsta actuală de 60 ani 

În urma inventarierii s-a obţinut un diametru mediu de 23,5 cm pentru frasin, 27,3 cm 

pentru jugastru şi 26,2 cm pentru stejar. În cazul frasinului abaterea standard a diametrului 

(3,6 cm) este mai mică comparativ cu cea a jugastrului (6,7 cm) şi a stejarului (6,5 cm).  

Rezultatele obținute în urma prelucrării datelor inventarierii sunt prezentate sintetic în tabelul 

9.1. 

În tabelul 9.2 este prezentat volumul pe suprafața experimentală şi volumul la hectar la 

vârsta actuală de 60 ani pentru fiecare specie care face parte din suprafața experimentală luată 

în studiu. Volumul a fost calculat cu ajutorul ecuației dublu logaritmice, prin intermediul 

coeficineților stabiliți la nivel de specie și cu ajutorul diametrelor de bază și înălțimilor 

măsurate / simulate pentru fiecare arbore în parte. 

 

Tabelul 9.1 

 Valorile parametrilor simulării în u.a 57B, U.P. VIII Zamostea, Ocolul silvic Adâncata 

la vârsta actuală de 60 ani 

Parametrii simulării  Actual - 60 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar 

Clasa de producție 3 2 3 

Vârsta (ani) 60 60 60 

Diametrul mediu (cm) 23.5 27.3 26.2 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 3.6 6.7 6.5 

Înălțimea medie (m) 18.3 15.7 18.8 

Abaterea standard a înălţimii (m) 1.0 0.6 1.5 

Înălțimea elagată medie (m) 9.2 3.8 9.2 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 2.4 2.8 3.8 

Diametrul mediu al coroanei (m) 2.3 5.2 4.0 

Număr de arbori în suprafața experimentală 20 3 5 

Număr de arbori la hectar 500 75 125 
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Tabelul 9.2 

Volumul inițial al arboretului studiat la vârsta de 60 ani 

 

În acelaşi timp parametrii simulării au stat la baza realizării profilului bidimensional al 

structurii orizontale şi verticale din suprafața experimentală instalată în u.a 57B (figura 9.1). 

 

 
 

Figura 9.1. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 57 B, la vârsta de 60 ani 

b. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 80 ani 

Faţă de caracteristicile arboretului la vârsta de 60 de ani observăm o creştere a 

diametrului mediu cu 9,3 cm la frasin (32,8 cm), cu 1,7 cm la jugastru (29,0 cm) şi cu 10,1 cm 

la stejar (36,3 cm). În ceea ce priveşte abaterea standard a diametrului la frasin, aceasta are 

valoarea cea mai mică, respectiv 4,7 cm, comprativ cu jugastrul şi stejarul ale căror valori 

sunt mult mai mari (8,0 cm, respectiv 7,8 cm). 

În ipoteza executării corespunzătoare a lucrărilor silviculturale constatăm reducerea 

numărului de arbori la hectar din u.a 57B la vârsta de 80 de ani comparativ cu vârsta actuală 

de la 500 arbori din specia frasin la 360, de la 75 arbori din specia jugastru la 54 şi de la 125 

în cazul stejarului la 90. 

O situaţie foarte importantă o constituie diferenţa de volum dintre cele două vârste 

simulate. În cazul în care frasinul nu s-ar extrage ca urmare a uscării acestuia datorită atacului 

ciupercii Hymenoscyphus fraxineus la vârsta actuală de 60 ani (199,0 m
3
·ha

-1
) am avea o 

60 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar  (m

3
) 

Fr 8.0 199.0 

Ju 1.5 37.4 

St 3.0 74.4 

Total 12.4 310.8 
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creştere de 148,1 m
3
·ha

-1
 pentru o perioadă de 20 de ani, respectiv un volum de 347,1 m

3
·ha

-1
 

la vârsta de 80 de ani (tabelul 9.3). 

Tabelul 9.3 

Volumul arboretului studiat, simulat pentru vârsta de 80 ani 

80 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar (m

3
) 

Fr 13.9 347.1 

Ju 1.7 41.4 

St 6.2 154.1 

Total 21.7 542.6 

 

În figura 9.2 este prezentat cu ajutorul parametrilor menţionaţi anterior profilul 

bidimensional al arboretului din suprafața experimentală constituită, cu specificaţia faptului 

că s-au realizat creşteri vizibile în profilul orizontal al diametrului coroanei în cazul frasinului.  

În cazul abaterii standard a înălţimii elagate observăm că valoarea cea mai mică se 

înregistrează în cazul frasinului (3,2 m), comparativ cu cea a stejarului (5,0 m). 

 
Figura 9.2. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 57 B la vârsta de 80 ani 

c. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 100 ani 

În cazul în care frasinul ar ajunge la vârsta de 100 de ani, valorile parametrilor acestei 

specii ar fi mult mai mari faţă de cei de la vârsta actuală (tabelul 9.4). 

Tabelul 9.4 

Parametrii simulării în u.a 57B, U.P. VIII Zamostea, OS Adâncata, la vârsta de 100 ani 
Parametrii simulării  T40 - 100 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar 

Clasa de producție 3 2 3 

Vârsta (ani) 100 100 100 

Diametrul mediu (cm) 38.9 31.6 45.9 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 6.2 9.6 9.4 

Înălțimea medie (m) 28.1 22.2 28.0 

Abaterea standard a înălţimii (m) 1.7 1.0 2.9 

Înălțimea elagată medie (m) 16 6.5 14 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 4.1 4.1 6.5 

Diametrul mediu al coroanei (m) 4.3 6.4 6.5 

Număr de arbori în suprafața experimentală 11 2 3 

Număr de arbori la hectar 284 43 71 
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Astfel, faţă de vârsta actuală, volumul frasinului la hectar ar creşte cu 240,2 m
3
 într-o 

perioadă de 40 de ani, ajungând ca la vârsta de 100 de ani să înregistreze un volum de 439,2 

m
3
·ha

-1
 (tabelul 9.5). 

 

Tabelul 9.5 

Volumul arboretului studiat, simulat pentru vârsta de 100 ani 

100 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar (m

3
) 

Fr 17.6 439.2 

Ju 2.0 49.0 

St 7.6 189.9 

Total 27.1 678.1 

 

În figura 9.3 observăm în profilul orizontal creşterea diametrului coroanelor arborilor 

din suprafața experimentală studiată, ca urmare a reducerii numărului de arbori în decursul 

celor 40 de ani. 

 

 
Figura 9.3. Profilul bidimensional în suprafața experimentală  instalată în u.a 57 B la vârsta de 100 ani 

 

 

d. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 120 ani 

În tabelul 9.6 sunt prezentați parametrii simulării arboretului studiat la vârsta de 120 de 

ani. În ceea ce priveşte volumul de frasin rezultat în urma simulării (tabelul 9.7) comparativ 

cu cel aferent vârstei de 60 de ani, la vârsta exploatabilităţii (120 de ani) acesta ar fi de 568,3 

m
3
·ha

-1
 faţă de 199,0 m

3
·ha

-1
 cât este la vârsta actuală.  

Se face precizarea că toate volumele prezentate sunt cele de la momentul simulării. 

Pentru o imagine completă a pierderilor datorate uscării arboretelor de frasin sau cu frasin în 

compoziție, facem mențiunea că acestor volume li se adaugă și cele recoltate în perioadele 

dintre momentele simulării, volume însemnate dacă ținem cont de vârsta înaintată pe care au 

avut-o arboretele afectate în momentul uscării. 

Din profilul bidimensional (figura 9.4) observăm la vârsta exploatabilităţii o creştere 

majoră a coronamentului frasinului faţă de vârsta actuală. 



39 
 

Tabelul 9.6 

Parametrii simulării în u.a 57B, U.P. VIII Zamostea, OS Adâncata, la vârsta de 120 ani 
Parametrii simulării  T60 - 120 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar 

Clasa de producție 3 2 3 

Vârsta (ani) 120 120 120 

Diametrul mediu (cm) 44.0 34.5 55.7 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 8.0 11.5 11.2 

Înălțimea medie (m) 28.7 21.0 29.4 

Abaterea standard a înălţimii (m) 2.3 1.3 4.1 

Înălțimea elagată medie (m) 18.2 7.5 16 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 5.4 4.9 8.4 

Diametrul mediu al coroanei (m) 5.3 6.7 8.4 

Număr de arbori în suprafața experimentală 10 1 2 

Număr de arbori la hectar 242 36 60 

 

Tabelul 9.7 

Volumul arboretului studiat, simulat pentru vârsta de 120 ani 

120 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar (m

3
) 

Fr 22.7 568.3 

Ju 0.8 20.8 

St 6.9 173.3 

Total 30.5 762.5 

 

 

 
Figura 9.4. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 57 B la vârsta de 120 ani 

 

 

9.2 Simularea evoluţiei frasinului în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea, Ocolul silvic 

Adâncata 

a. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta actuală de 60 ani 

În suprafața experimentală luată în studiu s-a calculat un diametru mediu de 28,5 cm în 

cazul frasinului, 27,3 cm pentru jugastru , 26,2 cm în cazul  stejarului şi un diametru mediu de 

23,5 cm pentru ulmul de câmp. În ambele suprafețe experimentale luate în studiu abaterea 
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standard a diametrelor pentru speciile inventariate este aceiaşi la vârsta actuală, respectiv: 3,6 

cm pentru specia frasin, 6,7 cm pentru specia jugastru, 6,5 cm pentru specia stejar. În funcţie 

de numărul arborilor din suprafața experimentală  studiată s-a obţinut prin extrapolare 

numărul arborilor la hectar, respectiv 550 de arbori la hectar pentru specia frasin, 150 de 

arbori la hectar pentru specia jugastru, 25 de arbori la hectar pentru specia stejar şi 25 de 

arbori în cazul ulmului de câmp. 

Dacă în u.a. 57B, în urma calculelor efectuate volumul la hectar în cazul frasinului la 

vârsta actuală era de 199,0 m
3
, în u.a. 58A, frasinul înregistrează un volum la hectar mai mic 

cu 10,5 m
3
, respectiv 188,5 m

3
·ha

-1
 (tabelul 9.8). 

 

Tabelul 9.8 

Volumul inițial de frasin la vârsta actuală de 60 ani 

60 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar (m

3
) 

Fr 7.5 188.5 

Ju 0.9 23.6 

St 1.5 37.1 

Ul 0.3 7.6 

Total 10.3 256.7 

 

Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 58A la vârsta de 60 

ani este prezentat în figura 9.5. Analizând profilul pe orizontală al arborilor din suprafața 

experimentală instalată observăm că frasinul formează plafonul superior, dominând jugastrul 

şi stejarul. În acelaşi timp, coroanele frasinilor sunt mult mai mici comparativ cu coroanele 

celorlalte specii din compoziția arboretului. 

 

 
Figura 9.5. Profilul bidimensional în suprafața experimentală  instalată în u.a 58 A la vârsta de 60 ani 

 

b. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 80 ani 

La o diferenţă de 20 ani faţă de vârsta actuală, constatăm reducerea numărului de arbori 

la hectar în u.a. 58A care, la vârsta de 80 de ani, în cazul frasinului este de 396 arbori (tabelul 

9.9) la hectar, cu 154 arbori la hectar mai puţin faţă de vârsta actuală (60 de ani). 
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Tabelul 9.9 

Parametrii simulării în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea, OS Adâncata, la vârsta de 80 ani 
Parametrii simulării  T20 - 80 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar Ulm 

Clasa de producție 2 2 3 3 

Vârsta (ani) 80 80 80 80 

Diametrul mediu (cm) 35.0 29.0 36.3 32.8 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 4.7 8.0 7.8 4.7 

Înălțimea medie (m) 28.3 21.6 25.3 25.8 

Abaterea standard a înălţimii (m) 1.4 0.8 2.1 1.3 

Înălțimea elagată medie (m) 11 5.5 11.0 14.5 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 3.5 3.4 5.0 3.2 

Diametrul mediu al coroanei (m) 3.5 6.0 5.5 3.4 

Număr de arbori în suprafața experimentală 16 4 1 1 

Număr de arbori la hectar 396 108 36 18 

 

În ceea ce priveşte volumul la hectar, la vârsta de 80 de ani (tabelul 9.10) frasinul 

înregistrează 320 m
3
, comparativ cu vârsta actuală  la care frasinul are un volum la hectar de 

188,5 m
3
. Observăm în baza simulării creşterea foarte mare a volumului la hectar al frasinului 

care, la o perioadă de 20 de ani faţă de vârsta actuală, înregistrează o majorare a volumului la 

hectar de 131,5 m
3
. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 58 A la 

vârsta de 80 ani este prezentat în figura 9.6. 

 

Tabelul 9.10 

Volumul arboretului  studiat simulat pentru vârsta de 80 ani 

80 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) 

Volum la hectar 

(m
3
) 

Fr 12.8 320.0 

Ju 1.0 24.6 

St 2.2 55.6 

Ul 1.1 26.7 

Total 17.1 426.9 

 

 

 
Figura 9.6 Profilul bidimensional în suprafața experimentală  instalată în u.a 58 A la vârsta de 80 ani 
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c. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 100 ani 

În tabelul 9.11 sunt prezentaţi parametrii simulării în u.a 58A la vârsta de 100 de ani. 

Volumul la hectar al arboretului atinge la 100 de ani 610 m
3
, din care 462 m

3
 aparțin 

frasinului (tabelul 9.12). Profilul bidimensional al arboretului la nivelul suprafeței 

experimentale instalată în u.a 58 A este prezentat grafic în figura 9.7 pentru vârsta de 100 ani. 

În cazul frasinului se constată o creştere semnificativă a dimensiunilor coroanei faţă de vârsta 

actuală și o diversificare pronunțată a structurii verticale. 
 

Tabelul 9.11 

Parametrii simulării în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea, OS Adâncata, la vârsta de 100 ani 
Parametrii simulării  T40 - 100 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar Ulm 

Clasa de producție 2 2 3 3 

Vârsta (ani) 100 100 100 100 

Diametrul mediu (cm) 42.5 31.6 45.9 38.9 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 6.2 9.6 9.4 6.2 

Înălțimea medie (m) 31.1 22.2 28.0 28.1 

Abaterea standard a înălţimii (m)   1.0 2.9 1.7 

Înălțimea elagată medie (m) 15.3 6.5 14 16 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 4.5 4.1 6.5 4.1 

Diametrul mediu al coroanei (m) 4.5 6.4 6.5 4.3 

Număr de arbori în suprafața experimentală 13 3 1 1 

Număr de arbori la hectar 313 85 28 14 
 

Tabelul 9.12 

Volumul arboretului  studiat simulat pentru vârsta de 100 ani 

100 ani 

Specia 
Volum suprafață experimentală 

(m
3
) 

Volum la hectar (m
3
) 

Fr 18.5 461.7 

Ju 0.8 20.1 

St 3.6 88.9 

Ul 1.6 39.5 

Total 24.4 610.1 
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Figura 9.7. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 58 A la vârsta de 100 ani 

d. Simularea evoluţiei frasinului la vârsta de 120 ani 

Valorile parametrilor simulării în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea, Ocolul silvic Adâncata, 

la vârsta de 120 ani sunt prezentate în tabelul 9.13. În ceea ce priveşte volumul de frasin 

(tabelul 9.14) comparativ cu cel aferent vârstei actuale, la vârsta exploatabilităţii (120 de ani) 

acesta ar fi de 565,7 m
3
·ha

-1
 faţă de 188,5 m

3
·ha

-1
 cât este la vârsta actuală. 

 

Tabelul 9.13 

Parametrii simulării în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea, OS Adâncata, la vârsta de 120 ani 
Parametrii simulării T60 - 120 ani 

Specia Frasin Jugastru Stejar Ulm 

Clasa de producție 2 2 3 3 

Vârsta (ani) 120 120 120 120 

Diametrul mediu (cm) 49.0 34.5 55.7 44.0 

Abaterea standard a diametrelor (cm) 8.0 11.5 11.2 8.0 

Înălțimea medie (m) 32.2 21.0 29.4 28.7 

Abaterea standard a înălţimii (m)   1.3 4.1 2.3 

Înălțimea elagată medie (m) 18.0 7.5 16 18.2 

Abaterea standard a înălţimii elagate (m) 5.5 4.9 8.4 5.4 

Diametrul mediu al coroanei (m) 5.5 6.7 8.4 5.3 

Număr de arbori în suprafața experimentală 11 3 1 0 

Număr de arbori la hectar 266 73 24 12 

 

Tabelul 9.14 

Volumul arboretului  studiat simulat pentru vârsta de 120 ani 

120 ani 

Specia Volum suprafață experimentală (m
3
) Volum la hectar (m

3
) 

Fr 22.6 565.7 

Ju 1.1 26.9 

St 5.8 145.2 

Ul 
 

0.0 

Total 29.5 737.8 

 

  

 
Figura 9.8. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 58A, la vârsta de 120 ani 
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Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în u.a 58A la vârsta de 120 

ani este redat grafic în figura 9.8. Comparativ cu celelalte specii prezente în suprafața 

experimentală luată în studiu în u.a 58A, la vârsta exploatabilităţii frasinul formează plafonul 

superior, având în vedere faptul că la vârsta actuală există un singur plafon format din cele 

patru specii inventariate. 
 

9.3 Evaluarea seminţişului în suprafețele experimentale din ocolulul silvic 

Adâncata 
 

9.3.1 Evaluarea seminţişului în u.a 48 B, U.P. VIII Zamostea 

În u.a 48 B din U.P. VIII Zamostea, unde a fost amplasată suprafața experimentală în 

care frasinul apare în compoziţie alături de stejar şi alte specii diseminate, s-a constatat faptul 

că seminţişul este constituit din specia stejar (4 exemplare) şi specia măr pădureţ  (1 

exemplar) (figurile 9.9a, și 9.9b). Astfel în urma inventarierii seminţişului în u.a 48 B a 

rezultat un număr de 125 de puieţi la hectar.  

 

 
Figura 9.9a. Caracteristicile dendrometrice (diametru, înălţime) ale  seminţişului în suprafața 

experimentală din u.a 48 B, U.P. VIII Zamostea 

 

 
Figura 9.9b. Caracteristicile dendrometrice (diametru, înălţime) ale  seminţişului în suprafața 

experimentală din u.a 48 B, U.P. VIII Zamostea 
 

Înăţimea puieţilor inventariaţi este cuprinsă între 0,2 – 0,4 m, aceştia având un elagaj de 

0,1 m din înălţimea totală. În figura 9.10. este prezentată distribuţia seminţişului din suprafața 

experimentală instalată în u.a 48 B din U.P. VIII Zamostea. Distribuţia spaţială a seminţişului 

şi a arboretului în suprafața experimentală instalată în u.a 48B, U.P. VIII Zamostea este  

redată grafic în figura 9.11. 
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Figura 9.10. Distribuţia seminţişului în suprafața experimentală din u.a 48B, U.P. VIII Zamostea 

 

 
Figura 9.11. Distribuţia seminţişului şi a arboretului în suprafața experimentală instalată în u.a 48B, 

U.P. VIII Zamostea 
 

9.3.2 Evaluarea seminţişului în u.a 57 B, U.P. VIII Zamostea 

În urma inventarierilor efectuate în suprafața experimentală amplasată în u.a 57B din 

U.P. VIII Zamostea, a rezultat un număr de 19 puieţi aparținând următoarelor specii: 13 

exemplare de jugastru, 4 exemplare de stejar pedunculat, 2 exemplare de ulm de câmp.  

Dacă în u.a 48B în urma inventarierilor efectuate a rezultat un număr de 125 de puieţi la 

hectar constituit, în majoritate, din seminţiş de stejar şi diseminat seminţiş de măr pădureţ, în 

u.a. 57B a rezultat un număr de 475 de puieţi la hectar, semințișul fiind constituit din 

următoarele specii: stejar pedunculat, ulm de câmp, jugastru, tei şi măr pădureţ. 

În ceea ce priveşte înălţimea seminţişului, aceasta este cuprinsă între 0,3 și 1,6 m, cu  o 

medie de 0,9 m. Din punct de vedere al diametrului, acesta ia valori cuprinse între 1 și 3 cm 

(figura 9.13.). Distribuţia spaţială a seminţişului în suprafața experimentală amplasată în u.a 

57 B (U.P. VIII Zamostea) este reprezentată grafic în figura 9.12. 

 

 
Figura 9.12. Distribuţia seminţişului în suprafața experimentală instalată în u.a 57 B, U.P. VIII 

Zamostea 
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Figura 9.13. Caracteristicile biometrice (diametru, înălţime) ale  seminţişului în suprafața 

experimentală din u.a 57B, U.P. VIII Zamostea 

 

 

 În figura 9.14. este prezentată grafic distribuţia spaţială a seminţişului alături de cea a 

arboretului.  

 

 
Figura 9.14 Distribuţia seminţişului şi a arboretului în suprafața experimentală instalată în u.a 

57B, U.P. VIII Zamostea 
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9.3.3 Evaluarea seminţişului în u.a 58 A, U.P. VIII Zamostea 

În suprafața experimentală instalată în u.a 58 A din U.P. VIII Zamostea (0,04 ha) s-au 

inventariat în total 38 exemplare aparținând etajului seminţişului (figura 9.15a), acesta fiind 

constituit din următoarele specii: 23 exemplare de jugastru, 11 exemplare de ulm de câmp, 2 

exemplare de măr pădureţ, 1 exemplar de stejar pedunculat, 1 exemplar de tei (figura 9.15b). 

Rezultă astfel un număr de 950 de puieţi la hectar. 

 

 
Figura 9.15a. Caracteristicile biometrice ale  seminţişului în suprafața experimentală din u.a 58 

A, U.P. VIII Zamostea 

 

Comparativ cu u.a 48B  unde a rezultat un număr de 125 puieţi la hectar şi u.a 57B cu 

un număr de 475 puieţi la hectar, în u.a 58A a rezultat în urma inventarierilor un număr de 

950 de puieţi la hectar. Se constată astfel că în pieţile de probă instalate acolo unde frasinul 

este majoritar în compoziţie şi este foarte afectat de fenomenul de uscare (u.a 57B şi 58A), 

seminţişul este mult mai abundent faţă de cazul în care frasinul vegetează alături de alte specii 

şi nu este afectat cu aceeaşi intensitate. 

 

 
Figura 9.15b. Caracteristicile biometrice ale  seminţişului în suprafața experimentală din u.a 58 

A, U.P. VIII Zamostea 

 

Caracteristicile biometrice ale seminţişului se prezintă astfel: înălţimea minimă este de 

0,3 metri, înălţimea maximă este de 1,8 metri, înălţimea medie este de 1,0 metri, diametrul 

minim la colet este de 1 cm, diametrul maxim la colet este de 5 cm. 

Distribuţia spaţială a seminţişului inventariat în suprafaţa de probă amplasată în u.a. 

58A este redată grafic în figura 9.16. Distribuţia bispaţială a seminţişului şi a arboretului în 

suprafața experimentală instalată în u.a 58A, U.P. VIII Zamostea este prezentată grafic în 

figura 9.17. 
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Figura 9.16 Distribuţia seminţişului în suprafața experimentală instalată în u.a 57B, U.P. VIII 

Zamostea 

 
Figura 9.17. Distribuţia seminţişului şi a arboretului în suprafața experimentală instalată în u.a 

58A, U.P. VIII Zamostea 

 

CAPITOLUL 10. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

10.1 Concluzii 

Uscarea frasinilor cauzată de ciuperca invazivă, de origine asiatică, Hymenoscyphus 

fraxineus este o boală foarte agresivă, care afectează semnificativ ecosistemele forestiere din 

nordul Europei, de unde ciuperca a migrat treptat în aproape toate zonele principale de cultură 

(cu excepţia celor situate la extreme). Ascomiceta are o rată de răspândire ridicată şi o 

virulenţă mare, fiind inclusă pe listele de carantină fitosanitară internaţională.  

În extremul orient, Hymenoscyphus fraxineus este saprofită pe litiera de Fraxinus 

mandschurica şi Fraxinus chinensis spp. rhynchophylla. Dintre speciile europene, ciuperca 

este foarte virulentă pe frasinul comun (Fraxinus excelsior) şi frasinul cu frunza îngustă 

(Fraxinus angustifolia), în timp ce mojdreanul (Fraxinus ornus) este rezistent (dar nu imun).  

Fructificaţiile fazei sexuate Hymenoscyphus fraxineus apar, în general, în perioada 

iunie – septembrie, cu un maxim în iulie, în funcţie de umiditatea la nivelul solului.  

Boala are o evoluţie cronică, cu unele faze acute, în final arboretele de frasin din multe 

regiuni europene au fost afectate de uscare în masă.  

În Europa, cele mai mari speranţe sunt legate de identificarea de exemplare de frasin 

care au rezistenţa naturală la noul patogen. În acest sens, în ţările în care uscarea a afectat deja 

suprafeţe importante, au fost lansate programe de cercetare pentru ameliorarea frasinilor  la 

această boală. Ca prim pas se propune organizarea unui program de monitorizare a stării de 

sănătate a frasinului, în care se pune accent pe înţelegerea biologiei bolii şi a reacţiei plantelor 

gazdă.  

 

https://www.google.ro/search?q=fraxinus+chinensis+rhynchophylla&espv=2&biw=1198&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCJaQqtWIjcgCFQG5FAodpP8CEg
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a. Referitor la percepții și atitudini cu privire la uscarea frasinului: 

-     în ceea ce privește cauza care a condus la uscarea frasinului 38% din respondenţi au 

afirmat faptul că schimbările climatice corelate cu secetele prelungite au condus la uscarea 

acestei specii, pe când 40% au pus uscarea frasinului pe seama unei ciuperci sau insecte; 

-      36% au afirmat că nu există legătură între comerţul cu plante vii şi apariţia / 

răspândirea ciupercilor şi insectelor patogene frasinului, 20% au susţinut că există o corelaţie 

medie, iar 18 % au spus că legătura este foarte puternică; 

- din totalul de 350 respondenţi 36% au afirmat că nu există legătură între comerţul cu 

plante vii şi apariţia / răspândirea ciupercilor şi insectelor patogene frasinului, 20 % au 

susţinut că există o corelaţie medie, iar 18 % au spus că legătura este foarte puternică; 

- în baza răspunsurilor primite, am conchis faptul că predomină numărul respondenţilor 

care consideră faptul că protecţia pădurilor şi adaptarea măsurilor silviculturale la uscările 

produse de boli şi dăunători sunt principalele cauze şi asigură o legătură puternică cu uscarea 

frasinului; 

- regenerarea pădurilor este văzută de 65 de respondeţi ca asigurând o legătură foarte 

puternică cu uscarea frasinului, 43  de respondenţi consideră ca fiind o legătură puternică. 

Protecţia pădurilor şi regenerarea se află în legătură  puternică (64 de respondenţi) şi foarte 

puternică (50 de respondenţi) cu uscarea frasinului; 

- legătura dintre schimbările climatice şi (apariţia şi) dezvoltarea gradaţiilor insectelor 

dăunătoare frasinului a fost confirmată de 44% din totalul celor chestionați; 
- schimbările climatice şi răspândirea ciupercilor patogene frasinului sunt în legătură 

puternică (18,57%) sau foarte puternică (40,86%) cu uscarea frasinului; 

- având în vedere corelaţia dintre schimbările climatice şi uscarea frasinilor, 44% din 

respondenţi sunt de acord cu existenţa unei legături foarte puternice, în timp ce  22% din 

respondenţi consideră această legătură ca fiind puternică; 

- în ceea ce priveşte concordanţa dintre practicile curente din silvicultură şi conceptul de 

management forestier adaptativ răspunsurile au fost destul de echilibrate, majoritatea celor 

întrebaţi afirmând existenţa unei legături puternice şi foarte puternice; 

 

b. Referitor gestionarea uscării frasinului 

- măsurile manageriale cele mai importante, alese și propuse, pentru gestionarea 

frasinilor, de către cei chestionați sunt: scoaterea cât mai rapidă (tăieri de igienă, tăieri 

accidentale) a arborilor afectaţi puternic de uscare (defoliere >60%), evitarea plantării 

frasinului în zonele afectate de uscare, evitarea creării monoculturilor de frasin sau a 

arboretelor dominate de frasin, tratarea pădurilor de frasin împotriva dăunătorilor și tratarea 

pădurilor de frasin împotriva bolilor; 

 

c. Referitor la percepții și atitudini despre importanța frasinului 

- majoritatea respondenților au fost de acord cu ideea conservării frasinilor pentru 

păstrarea condiţiilor de habitat în zonele unde specia este nativă şi mai apoi ideea că 

programele de ameliorare constituie o soluţie promiţătoare  prin care se pot identifica în viitor 

exemplare de frasin rezistente la uscare sau pot fi creati hibrizi (mojdrean x frasin) rezistenţi 

la secetă şi la alţi factori perturbatori (ciuperci, insecte) persoane. Ambele variante nu au fost 

văzute ca fiind cumulate decât de 70 persoane. 

 

d. Referitor la importanța socială a frasinului 

- uscarea frasinului are implicaţii în ecconomia forestieră prin scăderea locurilor de 

muncă, lucru infirmat de către 93 de respondenţi sau 45 respondenţi cu acordul slab la această 

afirmaţie. Idea că fenomenul de uscare provoacă dificultăţi în aprovizionarea cu lemn de 

foioase preţioase lucru cu care sunt în acord total sau măcar puternic 71 persoane. 
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e.  Referitor la importanța ecologică a frasinului 

- la afirmaţia că uscarea frasinului are implicaţii în biodiversitatea ecositemelor 

forestiere prin scăderea diversităţii faunei 116 respondenţi au fost în acord total şi 40 

respondeţi au indicat un acord mediu puternic la această afirmaţie; 

- în ceea ce privește idea că uscarea frasinului conduce la diminuarea florei, sunt  în 

acord total 96 persoane şi acord mediu spre puternic 33 persoane. La polul opus avem 23 

persoane în dezacord total şi 40 în acord slab. Cele două premise au condus la 102 acorduri 

mediu- puternic şi respectiv acord total; 

- uscarea frasinului periclitează stabilitatea şi structura unor habitate de interes 

comunitar sau național idee cu care sunt în acord puternic sau mediu puternic 118 respectiv 

33 respondenţi. În dezacordul acestei afirmaţii sau acord slab am primit 28 respectiv 45 

răspunsuri. 

 

f. Referitor la monitorizarea și determinarea amplorii fenomenului de uscare al 

frasinului în cadrul unor ocoale silvice din nord – estul României 

- în cursul anului 2014, în cadrul Ocolului silvic Adâncata,  volumul de frasin provenit 

din produse accidentale a crescut de 9,7 ori faţă de anul 2010, de 9,3 faţă de anul 2011, de 3,6 

ori faţă de anul 2012 şi de 0,5 ori faţă de anul 2013; 

- la celelalte ocoale silvice (Pătrăuți, Fălticeni și Marginea) unde s-a studiat evoluția 

fenomenului de uscare al frasinului s-a constatat faptul că amploarea uscării frasinului este 

aceeași cu cea a ocolului silvic Adâncata, cu toate că volumule constituite din produse 

accidentale sunt nesemnificative; 

 

g. Referitor la identificarea unor factori potențiali favorizanți ai uscării frasinului 

- arborii de stejar pedunculat şi jugastru din suprafețele experimentale instalate au un 

grad foarte redus de defoliere (până la 10%), în timp ce peste jumătate din arborii de frasini 

studiaţi au un grad de defoliere de peste 50%; 

- ciuperca Hymenoscyphus fraxineus nu ține cont dacă frasinul este pur sau în amestec 

cu alte specii, gradul de dofoliere având aceeași intensitate cu cel din suprafețele 

experimentale în care frasinul este majoritar sau în amestec cu alte specii; 

- dacă în luna spetembrie 2013, colorarea aparatului foliaceu al frasinului era 

nesemnificativă , observăm o creştere semnificativă a acestuia în lunile august şi septembrie 

2014, ca semn al avansării fenomenului de uscare; 

- având în vedere prezenţa ciupercii Hymenoscyphus fraxineus pe rahisul frunzelor de 

frasin cazute pe sol în anii anterior s-a analizat procentul putregaiului la colet în anii  2013 şi 

2014. Avem şi situaţii în cazul în care în anul 2013 frasinii care prezentau un procent scăzut al 

putregaiului la colet, în anul 2014 s-a constat o avansare a acestuia chiar până la un procent de 

100 % în unele situaţii; 

- prezența lujerilor și a ramurilor uscate indică faptul că frasinul din suprafețele 

experimentale amplasate este foarte afectat, respectiv de Hymenoscyphus fraxineus. Aceleași 

simptome sunt prezente și cazul frasinilor de pe itinerar; 

 

h.  Referitor la simularea evoluției frasinului la diverse vârste în suprafețele 

experimentale amplasate 

- se presupune ipoteza că dacă frasinul  ar ajunge la vârsta exploatabilității (120 de ani), 

volumul rezultat în baza simulării ar fi de 2 ori mai mare față de cel aferent vârstei actuale (60 

de ani), deci pierderile în volum al frasinului cauzate de Hymenoscyphus fraxineus sunt 

semnificative; 

- având în vedere faptul că aceste valori sunt raportate la hectar, raportându-ne la totalul 

suprafeţelor afectate de fenomenul de uscare al frasinului ca urmare a atacului ciupercii 
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Hymenoscyphus fraxineus, ne putem da seama de pierderile majore ale acestei specii care își 

reduce procentul la nivel national de la un an la altul; 
 

10.2 Contribuții personale 

Având în vedere că în România uscarea frasinului a fost foarte puțin studiată, iar în 

studiile de până acum a fost pusă problema uscării frasinului pe seama dăunătorului 

Stereonychus fraxini, putem afirma că majoritatea contribuțiilor prezentate în cadrul tezei 

sunt originale și au caracter de noutate. 
 

1. Realizarea unui sondaj în cadrul direcțiilor silvice Suceava și Botoșani pentru a 

cunoaște atât percepția personalului silvic, cât și a localnicilor cu privire la uscarea frasinului; 

2. Estimarea consecințelor socio-economice așteptate în urma uscării frasinilor; 

3. Evaluarea gradului în care utilizatorii potențiali pot fi implicați; 
4. Studierea cauzei fenomenului de uscare al frasinului și identificarea dăunătorului 

Hymenoscyphus fraxineus; 

5. Amplasarea de suprafețe experimentale atât în arboretele de frasin cât și în cele în 

care acestea sunt în amestec cu alte specii în scopul studierii evoluției ciupercii 

Hymenoscyphus fraxineus; 

6. Studierea fenomenului de uscare al frasinului; 

7. Identificarea în arboretele studiate a ciupercii asiatice Hymenoscyphus fraxineus care 

produce uscarea frasinilor în întreaga Europă;Identificarea unor factori potențial favorizanți ai 

uscării frasinului;Analiza fenomenului de uscare al frasinului la nivelul a patru ocoale silvice 

din cadrul Direcției silvice Suceava; 

8. Propunerea unor măsuri silviculturale ce ar contribui la diminuarea                      

pierderilor cauzate de uscarea frasinului. 
 

10.3 Recomandări 
 

A. Uscarea frasinului a survenit pe fondul infecțiilor cu Hymenoscyphus fraxineus şi al 

regimului hidric puternic alternant (băltiri de primăvară urmate de secete extreme în vara-

toamna 2011 şi vara-toamna 2012) şi al solului greu (conţinut mare de argilă) şi salinic 

(sărăturare). 

Ţinând cont de virulenţa bolii, de experienţa europeană şi de condiţiile staţionale 

specifice, se propune exploatarea frasinilor / arboretelor puternic afectate de uscare (cu 

păstrarea eventualelor exemplare rezistente!), urmate de substituirea frasinului cu specii 

rezistente la regimul hidric puternic alternant (băltiri îndelungate de primăvară-vară şi 

uscăciune de vară-toamnă), la soluri grele (posibil vertice - în vara secetoasă din 2012 

crăpăturile maxime au avut >1 m adâncime şi 10 cm lăţime) şi la fenomenul de sărăturare. 

Soluţia de regenerare va avea la bază stejarul pedunculat şi/sau stejarul brumăriu (care rezistă 

mai bine la secetă şi sărăturare faţă de stejarul pedunculat).  

Înainte de regenerare se recomandă efectuarea unor analize pedologice cantitative 

privind factorii limitativi – conţinutul de săruri şi ponderea argilei.  

Se va ţine sub observaţie starea de sănătate a frasinului, în contextul fluctuaţiilor 

climatului şi regimului hidric al solului, precum şi a prezenţei infecțiilor cu Hymenoscyphus 

fraxineus. 

B. Debilitarea frasinului a survenit pe fondul secetei extreme din perioada toamna 2011 

– primăvara 2013 şi al solului greu. Se propune iginizarea pădurii şi monitorizarea debilitarea 

frasinului (a eventualelor atacuri de defoliatori cu găsirea unor metode de tratare agreate de 

FSC; respectiv a infecţiilor cu Hymenoscyphus fraxineus). 
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