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Calamităţile naturale din 26-28 
noiembrie 2000 au afectat grav fondul 
forestier naţional, în special, în judeţele 
Edineţ, Soroca, Ungheni, Bălţi şi Orhei, 
provocând pagube materiale substanţiale. 
Astfel, suprafaţa pădurilor afectate de po-
lei în perioada menţionată constituie circa 
51 mii ha. În urma acestui fenomen, ra-
murile multor arbori au fost rupte, o parte 
din arbori au fost doborâţi, iar cei care au 
rezistat şi-au păstrat doar fusul şi o parte 
neconsiderabilă a coronamentului.

Efectele calamităţilor naturale vor in-
fluenţa negativ evoluţia stării pădurilor pe
o perioadă îndelungată de timp. Practic în 
arboretele afectate de polei s-a diminuat 
substanţial volumul creşterilor anuale de 
masă lemnoasă, acesta constituind în une-
le arborete sub 50 la sută din indicele nor-
mal. Un alt efect negativ asupra arborete-
lor respective constă în reducerea substan-
ţială a consistenţei arboretelor ca rezultat 
al extragerii arborilor puternic afectaţi. Ca 
rezultat, va demara procesul de înţelenire a 
solului, de schimbare a compoziţiei arbo-
retului, subarboretului şi a păturii erbacee, 
ceea ce se va răsfrânge nefast asupra pro-
cesului de regenerare, ajutorare a regene-
rării naturale şi de reconstrucţie ecologică 
a acestor arborete.

De asemenea, efectele calamităţilor 
naturale au influenţat negativ şi starea fi-
tosanitară a pădurilor. Astfel, în arbore-
tele afectate a sporit pericolul extinderii 
focarelor de boli şi dăunători, îndeosebi 
a atacurilor de ciuperci şi dăunători de 
trunchi, diminuându-se astfel calitatea 
masei lemnoase. Conform rezultatelor 
examinărilor aerovizuale şi supraveghe-

UNELE ASPECTE PRIVIND STAREA
FITOSANITARĂ A ARBORETELOR
AFECTATE DE CHICIURĂ ÎN TOAMNA ANULUI 2000

Dr. ing. D. BOAGHIE,
dr. I. GOANŢA,
drd. E. RUSU
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
Universitatea de Stat din Moldova

rilor silvopatologice detaliate, suprafaţa 
focarelor active de dăunători defoliatori 
în zonele afectate constituie circa 25 mii 
ha. Pentru stabilizarea situaţiei fitopato-
logice şi preîntâmpinarea consecinţelor 
ecologice negative, va fi necesară efec-
tuarea lucrărilor de combatere a dăună-
torilor defoliatori pe suprafaţa menţio-
nată. Concomitent, se poate prognoza că 
în restul suprafeţelor afectate de calami-
tăţi, unde există focare locale de dăună-
tori defoliatori, arboretele slăbite vor fi
populate în masă de insecte dăunătoare.

Prin urmare, în prezent sunt nece-
sare cercetări de monitorizare continuă 
a stării  de sănătate a arboretelor afec-
tate de chiciură în contextul aplicării 
după necesitate şi în conformitate cu 
tehnologiile existente şi noi elaborate a 
măsurilor silvotehnice performante de 
reconstrucţie ecologică a acestora.

Pentru efectuarea cercetărilor s-au 
utilizat instrucţiunile metodice ale V. V. 
Oghievschi, B. I. Loghinov, A. A. Hirov 
şi P. G. Calinov. Aceste metode presu-
pun ca suprafaţa de probă să fie selectată
astfel, încât să nu se repete şi să se deo-
sebească de celelalte suprafeţe de probă 
prin compoziţie, vârstă, condiţii staţio-
nale, relief, sol, nivelul de afectare etc.

 Astfel, prin analiza datelor obţinute 
în cadrul a 40 de suprafeţe de probă 
deja amplasate în diferite condiţii de 
mediu şi de tip de pădure din cadrul 
fondului forestier afectat de chiciură 
(altitudine, tip de sol, tip de arboret, 
compoziţie, consistenţă, vârstă etc.), 
se urmăreşte identificarea şi aplicarea
celor mai adecvate măsuri silvotehnice 
privind reconstrucţia ecologică a ar-
boretelor care au avut de suferit de pe 

urma calamităţilor naturale din toamna 
anului 2000.

OBIECTIVE GENERALE. SCO-
PURILE ŞI SARCINILE CERCE-

TĂRILOR.

În prezent analiza fenomenului de 
afectare a arborilor sub greutatea po-
leiului în vederea identificării cauzelor
ce au provocat aceste pagube de pro-
porţii, a terenurilor sau a arboretelor 
predispuse afectării de acest fenomen, 
a tehnologiilor silvotehnice necesa-
re privind reconstrucţia ecologică a 
pădurilor afectate şi a măsurilor silvi-
culturale de prevenire a pagubelor în 
cadrul fondului forestier, reprezintă o 
problemă de interes naţional, reieşind 
din rolul pădurii în asigurarea echili-
brului ecologic în cadrul spaţiului geo-
grafic dintre fl. Nistru şi r. Prut. Este de
menţionat faptul că astfel de cercetări 
în cadrul Republicii Moldova până în 
anul 2000 nu au fost efectuate.

Astfel, primii paşi în acest domeniu au 
constituit cercetările efectuate în pieţele 
de probă din cadrul programului de mo-
nitoring forestier şi silvopatologic, care 
au  constatat 61-84 % vătămare medie la 
diferite specii (2001).

Ulterior, continuarea cercetărilor şi 
extinderea suprafeţei de cercetare cît şi 
aprofundarea  investigaţiilor la tema dată 
s-au efectuat în cadrul aceloraşi întreprin-
deri silvice de stat din Soroca, Şoldăneşti  
şi Orhei pe 44 de suprafeţe de probă per-
manente instalate de către colaboratorii 
Institutului de Cercetări şi Amenajări 
Silvice (ICAS). Amplasarea suprafeţelor 
de probă s-a efectuat după metoda lui B. 



25NR. 4 (22) AUGUST 2005

Mediul
Ambiant

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Nr. S.P.P. Ocolul silvic
Unitatea amenajistică (parcele şi 

subparcele)
Î.S.S. Soroca

1 Soroca 31G

2 Soroca 93D

3 Floreşti 34A

4 Floreşti 30A

5 Cuhureşti 8D

6 Cuhureşti 26D

7 Cuhureşti 31A

Î.S.S. Şoldăneşti

8 Oleşcani 96E

9 Cinişeuţi 72V

10 Şoldăneşti 37J

11 Şoldăneşti 32H

Î.S.S. Orhei

12 Pohrebeni 24A

13 Pohrebeni 41T

14 Pohrebeni 19L

15 Susleni 35B

16 Susleni 35A

I. Loghinov (1966) şi В. В. Oghievs-
chii, A. A. Hirov (1967). Suprafeţele 
de probă au fost amplasate în arborete 
artificiale şi naturale, cu diferite clase
de vârstă, în funcţie de speciile prepon-
derente (stejar pedunculat, gorun, frasin, 
salcâm, nuc, plop etc.). De asemenea, 
suprafeţele de probă diferă după com-
poziţie, vârstă, condiţiile de vegetaţie, 
relief, consistenţă şi grad de afectare. 
Mărimea suprafeţelor de probă este de 
100x90 m sau 50x50 m, condiţia princi-
pală fiind ca proporţia speciei principa-
le să nu fie mai mică de 200 de unităţi.
În urma  cercetărilor efectuate în vara-
toamna anului 2001 şi aprilie-septembrie 
2002, în cadrul pieţelor de probă men-
ţionate, s-au constatat următoarele date:

- îndreptarea fusului unor arborete, 
îndeosebi a celor tinere şi celor exploata-
bile cu consistenţa de peste 0.6;

-  dezvoltarea consistentă a păturii 
erbacee care în unele cazuri afectează 
seminţişul;

- impactul poleiului asupra stării 
arboretului este în directă dependenţă 
de condiţiile de relief, lipsa lizierei din 
direcţia terenurilor agricole, efectuarea 
întârziată sau neadecvată a tăierilor de 
îngrijire, precum şi prezenţa arboretelor 
pure şi cu o consistenţă redusă;

- necesitatea aplicării lucrărilor de igie-
nă în arboretele grav afectate;

- necesitatea aplicării unor lucrări 
speciale de reconstrucţie ecologică în ar-
boretele afectate grav de polei şi altele.

În acest context obiectivele cerce-
tărilor efectuate sunt  următoarele:

- stoparea proceselor de degradare a 
pădurilor afectate de polei;

- crearea arboretelor rezistente con-
tra afectării de polei etc. 

Prin urmare, scopul cercetărilor 
este de a monitoriza continuu starea să-
nătăţii arboretelor afectate.

Astfel, reieşind din obiectivele fi-
xate şi scopul cercetărilor preconizate, 
rezultă următoarele sarcini:

- evaluarea evoluţiei stării de sănă-
tate a arboretelor afectate de polei, în 
funcţie de condiţiile de mediu, structu-
ra şi compoziţia pădurii;

- evidenţierea factorilor ce pot favori-
za restabilirea arboretelor afectate de chi-
ciură şi a celor ce pot agrava starea lor.

REZULTATELE
CERCETĂRILOR EFECTUATE

Primii paşi privind evaluarea stării 
sănătăţii arboretelor afectate de chiciu-
ră au fost făcuţi în anul 2001 prin ana-

liza stării acestora în baza pieţelor de 
probă din cadrul programului de moni-
toring forestier şi silvopatologic. Con-
form datelor acestor evaluări, s-a con-
statat o afectare a arboretelor în urma 
chiciurei de 61-84 %. De asemenea, s-a 
constatat restabilirea treptată a corona-
mentului la arborii a cărui coronament 
a fost distrus sub 50%. Majoritatea lăs-
tarilor lacom crescuţi pe tulpinile arbo-
rilor de stejar şi cireş în anul 2002 au 
fost infectaţi puternic de ciuperci, nu 
au reuşit să se lemnifice şi ca rezultat
au îngheţat şi ulterior s-au uscat. Re-
ducerea consistenţei arboretului a pro-
vocat creşterea gradului de iluminare, 
care la rândul său a favorizat dezvolta-
rea seminţişului, îndeosebi a celui de 
frasin şi stejar.

  În urma analizei datelor obţinu-
te în anul 2002, s-a stabilit că în anii 
2003-2005 să se efectueze investigaţii 
în doar 16 pieţe de probă reprezentative 
arboretelor afectate de chiciură (12 pie-
ţe de probă existente anterior şi 4 pieţe 
de probă noi amplasate).

Astfel, în primăvara-vara anu-
lui 2004 (mai-iunie) au fost efectuate 
cercetări privind starea arboretelor şi 
tendinţele de dezvoltare în cadrul ace-
loraşi 16 pieţe de probă reprezentative 

Tabelul 1
Amplasarea suprafeţelor de probă la întreprinderile silvice de stat şi ocoalele silvice
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Soroca

93 D 0,5,ha 9 St 1Fr 56
20,0
14,0

21,4
11,8

I
III

Culturi  silvice
6132
7334

31 G 0,5 ha
10 

St+Sc+Pa
50

16,0
16,0
16,0

20,7
15,0
14,7

II
II
III

Culturi  silvice
6132
6157

Floreşti 

34 A 0,5 ha
10 St + 
Ca+Pa

76
20,0
9,0

10,0

24,1
8,8
11,4

II
V
IV

Culturi  silvice
5513
7334

30 A 0,5 ha 10 ST+Ci 76
20,0
15,0

32,5
21,3

II
III

RN

Şo
ld

ăn
eş

ti

Şoldăneşti 37 J 0,5 ha
4St 2Fr2Ci 

2Ca
55

14,0
17,0
23,0
14,0

17,8
17,4
21,9
17,9

III
II
I
III

RN seminţe
5323
6155

Olişcani 96 E 0,5 ha
6 St 2 Fr1 
Pa 1Ca

37

19,0
17,0
16,0
14,0

18,7
16,3
15,6
15,9

Ia
I
I
I

Culturi  silvice
5513
6157

Cineşeuţi 72 V 0,5 ha
6 Fr 4 

St+SC+Ci
40

17,0
19,0
13,0
18,0

17,7
16,5
10,9
19,7

I
I
II
I

Culturi  silvice
5323
6157

O
rh

ei

Pohrebeni 

24 A 0,25 ha
4 St 3 Ca 2 

Te 1
80

20,0
22,0
22,0

26,6
22,5
22,5

II
II
II

RN
5411
6155

19 l 0,25 ha 10 St+Ci+Cs 55
17,5
17,5
16,0

18,4
13,9
13,9

II
II
II

Culturi  silvice
5411
6155

41 T 0,25 3 St4Te3Ca 45
16,5
15,0
15,0

17,2
18,2
18,2

II
II
II

RN

Susleni

35 A 0,5 ha 7 St 3Fr+Sc 46
14,2
16,0
15,0

18,3
16,0
14,0

II
III
III

Culturi  silvice
6133
7334

35 B 0,9 ha 6St 4Fr+Sc 60
13,9
15,4
10,0

18,6
15,4
10,0

III
III
III

Culturi  silvice
6133
7334

Tabelul 2
Caracteristica generală a suprafeţelor de probă permanente
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arboretelor afectate de chiciură experi-
mentate în anul 2003. În urma analizei 
datelor obţinute s-au constatat aceleaşi 
tendinţe ca şi în anul 2003, după cum 
urmează:

- îndreptarea treptată a coronamen-
tului arboretelor tinere  şi exploatabile 
cu consistenţa de peste 0,6;

- instalarea consistentă a păturii 
erbacee care afectează dezvoltarea se-
minţişului utilizabil;

- cei mai afectaţi de polei şi conse-
cinţele  acestuia sunt exemplarele de  
stejar pedunculat, frasin şi stejar roşu;

- apariţia în unele pieţe de probă a 
dăunătorilor secundari (carii, croitorii 
şi alţi dăunători din această categorie).

În lunile iulie şi august ale anului 
2004  s-a efectuat, de asemenea, şi 
analiza stării fitosanitare a arboretelor
de  pe suprafeţele permanente de probă 
din cadrul Întreprinderii de Stat pentru 
Silvicultură Şoldăneşti (Ocolul silvic 

Şoldăneşti) şi Soroca (Ocolul silvic 
Cuhureşti).

În urma analizei rezultatelor pri-
vind starea sănătăţii arborilor ca rezul-
tat al influenţei poleiului s-a constatat
o vătămare medie la diferite specii în 
proporţie de  61-84%.

X-FĂINAREA STEJARILOR ŞI 
COCOMICOZA CIREŞULUI SE 
CLASIFICĂ DUPĂ SCARA DE

5 PUNCTE

Lăstarii lacomi, apăruţi pe tulpinile 
arborilor de stejar, sunt infectaţi de făi-
narea stejarilor, iar pe tulpinile de cireşi 
frunzele lăstarilor lacomi sunt infectate 
de cocomicoză, ceea ce duce la nelem-
nificarea completă a lujerilor şi degera-
rea acestora în perioada de iarnă.

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Nr. ord Specia 
Numărul 
de arbori 
analizaţi

Vătămare Numărul 
de arbori 
analizaţi

Vătămare 
Ciuperci
(puncte)

Polei
(%)

Ciuperci
(puncte)

Polei
(%)

Ocolul silvic 
Şoldăneşti 

Ocolul silvic 
Cuhureşti 

1 Stejar pedunculat 81 4x 78 48 4 83

2 Frasin 19 77 52 61

3 Cireş 11 3 82

4 Carpen 13 75 44 72

5 Jugastru 16 84

6 Tei 6 83

Pe parcursul anilor 2001-2004 s-au 
efectuat cercetări privind reproducerea 
principalelor specii de defoliatori şi s-a 
constatat că speciile care iernează în co-
roana arborilor (molia verde a stejarului, 
cotarii etc.) nu-şi restabilesc populaţia, 
iar populaţia dăunătorilor care iernea-
ză în sol şi litieră şi-a mărit considera-
bil numărul şi a crescut simţitor dauna 
provocată de aceştia. Din această grupă 
fac parte viespea de frunze a cireşului 
– Neurotoma nemoralis (L.), gândacul 
de mai polifag - Melolontha melolontha 
(L.) şi gândacul de frunze a stejarului - 
Haltica quercetorum (Foutr).

Efectele defolierilor produse de in-
sectele fitofage sunt de natură fiziolo-
gică, provocând debilitarea arborilor, 
reducerea acumulărilor de biomasă 
lemnoasă, creşterea succeptibilităţii la 
dăunătorii secundari, la diferite boli, 
care în cele din urmă pot provoca chiar 
uscarea arborilor.

De asemenea, în toamna anului 
2003 şi primăvara anului 2004 s-a de-
terminat starea fitosanitară a arborilor
afectaţi de polei după indicele privind 
gradul de populare a arborilor de către 
dăunătorii secundari (carii şi croitorii). 
În total au fost analizaţi 73 de arbori din 
cadrul a 6 suprafeţe de probă amplasate 
în 6 ocoale silvice (O.S. Olişcani, Şol-
dăneşti, Cinişeuţi, Cuhureşti, Târgul 
Vertiujeni şi Pohrebeni). În tabelul ce 
urmează se prezintă caracteristica stă-
rii fitosanitare a arborilor model din
cadrul suprafeţei de probă amplasată 
în Ocolul Silvic Olişcani după gradul 
de populare a acestora de dăunători se-
cundari. Gradul de populare a trunchiu-
lui cu carii şi croitori a fost determinat 
după scara de 6 puncte (I. Goanţa, D. 
Boaghie), după cum urmează:

0 - dăunători lipsă;
1 – foarte slabă – afectare în pro-

porţie de până la 10 %;
2 – slabă - afectare în proporţie de 

11 - 25 %;
3 – medie - afectare în proporţie de  

26 - 60 %;
4 – puternică - afectare în proporţie 

de 61 - 80 %;
5 – foarte puternică - afectare în 

proporţie de peste 81 %.
Gradul de populare a arborilor de 

dăunători secundari depinde în mare 
măsură de starea fitosanitară a arborilor
înaintea depunerii poleiului, de vârsta 
arborilor, gradul de defoliere, condiţii-
le climaterice, de natura speciei şi de 
rezerva dăunătorilor secundari în peri-
metrul de pădure afectat.  

CONCLUZII
În urma cercetărilor efectuate, s-au 

constatat următoarele:

- se manifestă o dezvoltare substan-
ţială a păturii erbacee care afectează 
serios seminţişul existent şi instalarea 
noului seminţiş;

- analiza stării fitosanitare a arbore-
telor a stabilit că lăstarii lacomi, apăruţi 
pe tulpinile arborilor de stejar, sunt in-
fectaţi de făinare, iar pe tulpinile de 
cireşi frunzele lăstarilor lacomi sunt in-
fectate de cocomicoză, ceea ce duce la 
nelemnificarea completă a lujerilor şi
degerarea acestora în perioada de iarnă;

- cercetările asupra reproducerii 
principalelor specii de defoliatori au 
constatat, că speciile care iernează în co-
roana arborilor (molia verde a stejarului, 
cotarii etc.) nu-şi restabilesc populaţia, 
iar cei care iernează în sol şi litieră îşi 
măresc considerabil numărul şi sporesc 
simţitor dauna provocată de aceştia;

Tabelul 3
Starea generală fitosanitară a arborilor model pe specii



28

Mediul

NR. 4 (22) AUGUST 2005

Ambiant
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

Nr. 
crt. Sp

ec
ia

 

Vâ
rs

ta
 

D
,

cm H
, m

G
ra

du
l d

e 
vă

tă
m

ar
e 

,
ba

l

Lungimea trunchiului /  prezenţa dăunătorilor secundari
Alte 

observaţii

cioată 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m
18 
m

I.S.S. Şoldăneşti   O.S. Olişcani 30.10.2004.

1 ST 70 30 18 II 0 0 I II III IV V

2 ST 70 28 13 V II II IV V V

3 ST 40 16 13 II 0 0 0 0 I

4 ST 40 16 9 IV II III IV V

5 CI 70 32 18 III 0 0 0 0 0 0 0

6 CI 70 30 5 V II III III
Tulpină ruptă 
la 5m.

7 PAC 70 30 14 III II II III III IV V

8 CA 40 22 10 II 0 0 I II

9 FR 30 18 8 III 0 0 I II

10 ULC 70 24 12 V 0 III IV V V

- gradul de populare a arborilor cu 
dăunători secundari depinde, în mare 
măsură, de starea fitosanitară a arbo-
rilor înaintea depunerii poleiului, de 
vârsta arborilor, gradul de defoliere, 
condiţiile climaterice, de natura speciei 
şi de rezerva dăunătorilor secundari în 
perimetrul de pădure afectat;

- se prognozează o înrăutăţire a stă-
rii fitosanitare a stejăretelor grav afec-
tate de făinare şi ca rezultat va avea loc 
o dezvoltare mai intensă a dăunătorilor 
secundari (carii, croitorii ş.a);

În concluzie se poate menţiona o 
continuă degradare a stării de sănătate 
a arboretelor afectate de chiciură, ceea 
ce presupune o supraveghere perma-
nentă a acestor arborete şi aplicarea  
intervenţiilor silvoculturale adecvate în 
corespundere cu starea actuală a arbo-
retului şi posibilităţile acestuia de a se 
adapta la noile intervenţii de conserva-
re şi ameliorare.

BIBLIOGRAFIE

1. Agenţia de Stat pentru Silvicultură 
„Moldsilva”, Raportul privind starea ar-
boretelor afectate de calamităţile naturale 
din noiembrie 2000, Chişinău, 2001.

2. D. Boaghie, A. Danilov, V. Gulcă,  
Influenţa calamităţilor naturale din
toamna anului 2000 asupra stării fito-
sanitare a pădurilor din R. Moldova, // 
Cercetarea ştiinţifică pentru gestionar-
ea durabilă a pădurilor // Academia de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, 
2002, p. 27-30.

3.  D. Boaghie, A. Danilov, V. Gul-
că, M. Pânzaru.   Influenţa calamităţilor
naturale din toamna anului 2000 asupra 
stării sănătăţii pădurilor din R. Moldo-
va, „Dezvoltarea durabilă asectorului 
forestier al  Republicii Moldova”, Chi-
şinău 2003,  p. 112-115:

4.  D. Boaghie, Reconstrucţia eco-
logică a arboretelor, Recomandări, 
Chişinău, ICAS, 2004, 46 p.

5. Popescu C. Metode şi tehnologii 
de substituire şi refacere a arboretelor 
degradate cu referire specială asupra 
cvercetelor degradate. ICAS, 1976.

Tabelul 4
Caracteristica stării fitosanitare a arborilor model din cadrul suprafeţei de probă amplasată în

Ocolul Silvic Olişcani

6. Gh. Postolache. “Vegetaţia Repub-
licii Moldova”, Chişinău, Ştiinţa, 1995.

7. Raportul ICAS pentru Consiliul 
Superior de Cercetare şi Dezvoltare 
pentru anii 2003 şi 2004.

8. Логинов Б. И. Методика 
исследования лесных культур. Киев. 
Минсельхоз.1966.

9. Огиевский В. В., Хиров А. А. 
Обследование и исследование лесных 
культур. Ленинград. ВЗЛТИ. 1967.


