
Pădurea nu crește singură
- lucrările de îngrijire - 

 Avem nevoie de lemn pentru foc, pentru construcții, pentru hârtie sau pentru mobilă. În 
fiecare din cazurile enumerate e nevoie de cantități bine determinate, provenind doar de la anumite 
specii forestiere, având o calitate certă, care uneori se poate obține numai după trecerea unui secol. 
Pentru a le obține, silvicultorii trebuie să intervină din timp asupra procesului de dezvoltare a pădurii 
astfel încât să promoveze  speciile dorite, să extragă din pădure, la momentul potrivit arborii de care 
e nevoie și în același timp să păstreze arborii valoroși care vor furniza lemnul de cea mai bună 
calitate și semințele necesare pentru întemeierea unei noi păduri. Valoarea pădurii crește mult în 
urma intervențiilor, deoarece în final rămân pentru recoltare numai arbori cu calități deosebite ale 
trunchiului. Arborii, ajungând la grosimi mari, au utilizări industriale și prin urmare au o valoare 
superioară. 
 Executarea lucrărilor silvice nu urmărește rentabilitatea imediată.  Astfel, la vârste mici, mate-
rialul lemnos obținut este  nevalorificabil, dar lucrările  trebuiesc executate, căci altfel ar rezulta 
pierderi mari în viitor. 
 În funcție de fazele de dezvoltare pe care le-am prezentat în lecția anterioară,  în arborete se 
execută următoarele lucrări:

1.  Descopleșiri 
 Faza de semințiș cuprinde perioada de timp de la răsărirea  plantulelor și până la închiderea 
stării de masiv. Durata acestei faze variază foarte mult, fiind de regulă scurtă în cazul regenerărilor 
vegetative (1- 4 ani) și mai lungă în cazul celei din sămânță. În acest timp influența benefică între 
puieți este foarte mică, fiecare luptând separat împotriva factorilor nefavorabili. Din această cauză, 
în această perioadă se înregistrează cele mai mari pierderi. 
2. Degajări 
 Degajările sunt cele mai frecvente și mai importante lucrări de îngrijire ale arboretelor care au 
ajuns în stadiul de desiș. Cu ajutorul lor  se urmărește crearea unor condiții favorabile de creștere 
pentru speciile de valoare, protejarea acestora împotriva altora mai puțin valoroase, dar mai repede 
crescătoare. Degajările se execută în perioada de vegetație, mai ales la foioase, deoarece speciile se 
recunosc mai bine de către muncitori. 
3. Depresaje 
 Depresajul este o operațiune de rărire a semințișurilor naturale sau a semănăturilor directe, 
în cazul când acestea sunt prea dese și se produce o stagnare în dezvoltarea tuturor puieților, atât în 
înălțime cât și în grosime, cauza fiind insuficiența spațiului de viață și a resurselor vitale. Silvicultorii 
intervin extrăgând exemplarele prea dese, pe cele cu conformație necorespunzătoare, înfurcite, 
vătămate. 
4. Curățiri
 Curățirea este operația de îngrijire prin care se realizează selecția în masă a arborilor, păstrân-
du-se cei viguroși și potriviți pentru locul în care au crescut. Prin curățiri se vor extrage:
- arborii bolnavi, răniți, cu trunchiul scurt, strâmb, înfurcit și rău conformat;
- arborii din lăstarii care formează buchete mai bine dezvoltate și care stânjenesc semințișurile 
alăturate.

Denumirea lucrării

Descopleșiri semințiș
semințiș, desiș
nuieliș, prăjiniș

păriș, codrișor, codru mijlociu
prăjiniș - codru batrân

Degajări și depresaje
Curățiri
Rărituri

Tăieri de igienă

1
2
3
4
5

Fazele de dezvoltare în care
se execută lucrarea
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5. Rărituri
 Răritura este operația de îngrijire prin care sunt selecționați și favorizați arborii cei mai 
valoroși. Lucrarea se defășoară pe durata stadiilor de păriș, codrișor și codru mijlociu. În stadiul de 
păriș se urmărește în principal ameliorarea condițiilor de viață ale arborilor, stimularea elagajului 
natural, iar în stadiul de codru mijlociu, se dorește pregătirea arborilor în vederea realizării de fructi-
ficații bogate precum și protejarea solului pentru instalarea unui semințiș viabil, viguros.
 Răriturile se execută ori de câte ori este necesar. Ca reguli generale, se impun:
 - răriturile trebuie să înceapă cât mai devreme, adică chiar de la începutul stadiului de 
păriș;
 - răriturile să se facă de tărie potrivită, pentru a nu expune la degradare arboretele;
 - să se repete des, pentru a se putea urmări mai atent dezvoltarea arboretului.
 Spre deosebire de curățiri, silvicultorul pune în centrul atenției ceea ce trebuie să rămână, ce 
este valoros și nu ceea ce este de extras. În țara noastră se definesc și se aplică următoarele tipuri de 
rărituri:
 Răritura de jos care constă în extragerea sistematică a arborilor dominanți din plafonul inferi-
or;

 Răritura de sus care prevede extragerea unor arbori din plafonul superior pentru a permite 
dezvoltarea cât mai bună a arborilor valoroși rămași în plafonul superior;

 Răritura combinată este o combinare a celor două metode prezentate anterior;

 Răritura schematică prin care arborii de extras se stabilesc mecanic, după o schemă prea- 
labilă cu sau fără nici o selecție(de exemplu pe rânduri).

6. Tăieri de igienă
 Tăierile de igienă constau în extragerea arborilor uscați, vătămați, rupți, bolnavi, etc., care ar 
putea fi focare de infestare a pădurii sau de incendii. Se execută tot timpul anului, în tot cuprinsul 
pădurii, indiferent dacă există sau nu posibilități de valorificare.

LECTIA 5



Dezlegare: 
 

1. 
 
 

2. 3. 4. 5. 6. 

 

Aplicaţii practice: 

Joc :

Dicționar:

Întrebări:

De reținut:

•  înfurcit (înfurcire) – reprezintă divizarea trunchiului, la o 
anumită înălțime, în mai multe ramuri groase ca urmare a uscării lujerului 
principal al arborelui tânăr;
•   extragere sistematică – înlăturarea de arbori dintr-un arboret 
care se efectuează după un plan dinainte gândit, bine organizat.

• Se pot executa curățiri în stadiul de dezvoltare păriș?
• Ce sunt răriturile și în ce faze de dezvoltare se pot efectua?
• În ce constă răritura combinată?

• Lucrările silvice sunt absolut necesare, beneficiile acestora se vor 
concretiza în viitor, prin creșterea calitativă și cantitativă a  mate-   rialului 
lemnos ce se va exploata.

• Cu sprijinul ocolului silvic organizați o vizită într-un arboret în care 
s-a desfășurat o lucrare de îngrijire. Încercați să identificați caracteristicile 
acesteia și descrieți cele observate sub forma unui eseu. 
• Înscriind în grila de mai jos prima literă a cuvântului care denu-
mește imaginea din fiecare tablou, veți obține semnificația metaforei 
“Aurul verde”. Ordinea în care sunt așezate tablourile este pur întâm-
plătoare. Pentru ca și alți elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să 
completați utilizând doar creionul.

Arboretul și silvicultorii
Un elev va fi arboretul si ceilalți vor fi silvicultorii. Silvicultorii vor sta in 
linie și vor număra, unul după altul de la 1 pâna la 5. Toți cei cu numărul 1 
vor ”executa” lucrarea de descopleșiri, 2 degajări, 3 curățiri, 4 rărituri, 5 
igienă. Elevul care reprezintă arboretul va sta în fața silvicultorilor și va 
spune: ”Sunt un arboret în faza de dezvoltare…. și am nevoie de 
următoarea lucrare:”, moment în care silvicultorii care reprezintă lucrarea 
potrivită se vor deplasa către el. Cei care au greșit vor fi eliminați din joc. 
Elevul care reprezintă arboretul va solicita lucrări până când în joc vor 
rămâne cât mai puțini elevi. Spre exemplu:  la enunțul ”Sunt un arboret în 
faza de dezvoltare semințiș și am nevoie de următoarea lucrare:” vor 
trebui să se deplaseze silvicultorii de la descopleșiri și degajări.
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Perdele forestiere de protecție
 Vegetația forestieră este unul din principalii factori de mediu care contribuie efectiv la 
prevenirea și combaterea degradării acestuia,  pădurile fiind adevărate bariere biologice atât 
împotriva poluanților de orice natură cât și împotriva factorilor climatici excesivi. 
  Perdelele forestiere de protecție sunt formațiuni păduroase cu lungimi diferite și lățimi 
relativ înguste amplasate la o anumită distanță față de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva 
unor factori dăunători.
 În funcție de caracteristicile  sale, o perdea forestieră de protecție a câmpului poate 
determina modificarea climatului într-o anumită zonă din imediata sa apropiere. Influențele sunt cu 
atât mai evidente cu cât perdeaua forestieră face parte dintr-o rețea de perdele forestiere de 
protecție a câmpului.
 Perdelele de protecție reduc viteza vântului de la o distanță egală cu 5-10 ori înălțimea 
maximă a arborilor din care sunt compuse, în partea de unde bate vântul. În terenurile irigate 
perdelele de protecție reduc cu cca 30% pierderile de apă prin evaporația de la suprafața solului. Prin 
modificările aduse climatului local, perdelele de protecție creează condiții favorabile culturilor 
agricole din spațiul aflat sub influența lor, contribuind la sporirea recoltelor cu 10-20% în anii normali 
și în cei cu ploi mai puțin abundente, și cu 30-100% în anii secetoși sau foarte secetoși.  
 Perdelele de protecție se alcătuiesc din specii adecvate scopului urmărit și condițiilor 
climatice din zona respectivă. În 
teritoriile irigate se folosesc 
hibrizi de plop de mare 
productivitate (ex.: de plop 
canadian), iar în regiunile 
inundabile: plopul, salcia, 
răchita, aninul, etc.; în zona de 
stepă speciile de bază sunt 
salcâmul în amestec cu stejarul 
și arțarul și diferiți arbuști sau 
specii fructifere (caisul, piersicul, 
cireșul, gutuiul, etc.). Perdelele 
de protecție creează condiții favorabile dezvoltării unor specii de vânat (ex.: fazani, potârnichi, iepuri, 
căprioare) sau utile agriculturii (insecte și păsări entomofage) și, în plus, oferă lemn și alte produse 
forestiere care lipsesc în zonă.
 Perdelele forestiere au un rol important pentru protecția căilor de comunicație împotriva 
depunerilor de zăpadă, dovedindu-se eficiente pe tronsoanele în care se produc înzăpeziri frecvente 
și acționând ca parazăpezi biologice. Astfel, aceste perdele trebuie să fie compacte, fără să lase 
vântul să treacă prin ele, creându-se în spatele lor o zonă de calm absolut. Se urmărește în general o 
schemă de plantare care să formeze o zonă centrală - cu diverse specii de bază, în funcție de 
condițiile din teren - și zonele marginale, formate din arbuști.
 Necesitatea perdelelor de protecţie a fost sesizată încă din anul 1860 de Ion Ionescu de 
la Brad, care a realizat primele plantaţii pentru ʺadumbriri contra vântuluiʺ. Datorită climatului țării 
noastre, adesea excesiv continental, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au început lucrările 
de instalare a perdelelor forestiere de protecție, acestea intensificându-se în prima parte a secolului 
al XX-lea. Din păcate începând cu anul 1962,  ca urmare a politicii comuniste de extindere a 
suprafeţelor agricole, s-a procedat la defrişarea perdelelor forestiere. După anul 2005 s-a luat în 
considerare, la nivel național, înfiinţarea sau reabilitarea unor perdele forestiere de protecţie a 
câmpului sau a căilor de comunicaţie. Rolul principal în realizarea sistemului național de perdele 
forestiere revine Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, prin intermediul Direcțiilor Silvice Județene, 
primele perdele fiind plantate de-a lungul autostrăzii A2 București- Constanța.
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