
Mergem mai departe
- stadiile de dezvoltare ale pădurii -
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 Am văzut în lecțiile precedente cum, prin grija silvicultorilor, din semințe de calitate s-au 
obținut puieți, care mai apoi au fost plantați în vederea obținerii de noi arborete. Trebuie știut că 
regenerarea pădurii prin plantații reprezintă modalitatea prin care oamenii intervin doar acolo unde 
natura a fost în dificultate: în cazul unor calamități precum doborâturile de vânt, secetele prelungite, 
etc. Este de dorit ca regenerarea pădurii să se realizeze în mod natural, prin instalarea semințișului, 
cu intervenții umane cât mai reduse. La nivelul Direcției Silvice Neamț, din cele 700 de hectare de 
pădure care se regenerează anual, aproximativ 500 de hectare sunt regenerate natural. 

În linii mari, în dezvoltarea pădurii, se disting trei etape: a tinereții, a maturității și a bătrâneții, 
fiecare având  mai multe faze.
 Etapa tinereții începe odată cu răsărirea plantulelor și durează până când se realizează  prima 
fructificație abundentă. Această etapă este relativ scurtă și este parcursă mai repede de speciile 
repede crescătoare, prelungindu-se  în cazul speciilor mai încet crescătoare. 
 În  etapa tinereții  arborii se adaptează ușor la schimbarea condițiilor de mediu, suportă 
umbrirea, dar sunt mai sensibili la ger și arșiță.  În cadrul etapei tinereții se disting mai multe faze de 
dezvoltare și anume:
 -semințiș - începe cu răsărirea plantulelor și se încheie odată cu constituirea stării de masiv. 
Acest stadiu se caracterizează prin lupta individuală a puieților cu factorii dăunători (buruieni, arșiță, 
vânt, ger, dăunători, etc.), exemplarele mai slabe pierzând acestă luptă. Puterea de adaptare a 
puieților este mare, cerințele față de lumină sunt mai mici, iar protecția arborilor bătrâni este deose-
bit de eficace. Prin atingerea coroanelor se realizează un plafon continuu, astfel este împiedicată 
instalarea buruienilor și pătrunderea vântului în arboret.
 -desiș - durează de la constituirea stării de masiv până la apariția elegajului natural, când 
înălțimea arborilor atinge 2 metri - 2,5 metri. Constituindu-se o comunitate de viață, arborii luptă în 
comun împotriva factorilor dăunători ai mediului. Apar relații de interdependență între arbori, ceea 
ce are ca urmare diferențierea arborilor în înălțime și eliminarea naturală. Arborii au mare nevoie de 
lumină, sunt mai rezistenți la ger și arșiță. Capacitatea lor de adaptare la schimbarea condițiilor de 
viață este încă foarte ridicată.
 -nuieliș - începe odată cu declanșarea elagajului natural și se consider încheiată   atunci când 
majoritatea arborilor componenți ajung la diametrul de aproximativ  5 centimetri. Creșterea în 
înălțime este deosebit de activă, în timp ce cea în grosime este redusă. În arboretele constituite din 
mai multe specii, cu ritmuri de creștere diferite, există pericolul eliminării unor specii valoroase. 
Participarea silvicultorului în dirijarea procesului de eliminare naturală este deosebit de importantă, 
el dirijând procesul în cadrul speciilor dominante.  Astfel se stimulează și creșterea în grosime a arbo-
rilor spre a preveni eventuale vătămări provocate de zăpadă și de vânt.
 -prăjiniș - se referă la perioada în care diametrul mediu al arboretului este cuprins între 5 și 
10 centimetri. În acest interval creșterea în înălțime se intensifică tot mai mult, desimea este  mare, 
în timp ce coroanele arborilor sunt destul de înghesuite, iar trunchiurile excesiv de zvelte. 

Etape și faze în dezvoltarea unui arboret
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• Ce etape cunoașteți în dezvoltarea unei păduri?
• Ce faze se disting în dezvoltarea unui arboret?
• Prin ce se caracterizează faza de dezvoltare “codru mijlociu”?

Întrebări:

De reținut:

• arboret - porțiune omogenă de pădure atât din punct de 
vedere al populației de arbori, cât și al condițiilor staționale;
• stare de masiv - starea arboretului caracterizată prin 
apropierea coroanelor arborilor încât în interior se crează un mediu 
specific pădurii;
• elagaj  natural - curățirea de crăci de pe trunchiul arborelui în 
picioare pe cale naturală;
• diametru mediu - media aritmetica a diametrelor  arborilor 
dintr-un arboret;

Dicționar:

Aplicaţii practice: 
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 -păriș - cuprinde perioada de timp în care diametrul mediu al arborilor este cuprins între 11 
centimetri și 20 centimetri. Acest stadiu se caracterizează prin creșterea în înălțime foarte activă, 
arborii realizând nivelul maxim. Creșterea în grosime rămâne redusă, fapt pentru care tulpinile sunt 
mai ușor rupte de vânt și zăpadă.
 Etapa maturității începe cu prima fructificație abundentă și se termină cu apariția fenome-
nelor de declin în viața arborilor. Adaptarea lor la modificările factorilor de mediu se face cu dificul-
tate. În cadrul acestei etape se disting două faze de dezvoltare și anume:
 -codrișor (codru tânăr)- este prima fază din etapa maturității și este marcată prin începerea 
fructificației abundente. Diametrul mediu al arborilor este cuprins între 21 centimetri și 35 centime-
tri. Creșterea în înălțime începe să se reducă, iar cea în grosime devine foarte activă. 
 -codru mjlociu (codru)- cuprinde perioada se timp în care diametrul mediu al arborilor este 
cuprins între 36 centimetri și 50 centimetri. Fructificația se menține abundentă, iar creșterea în 
înălțime este foarte redusă în timp ce creșterea în grosime se menține activă, dar nu la nivelul din 
faza precedentă. Spre sfârșitul acestei faze, arboretul începe să se lumineze și să se pregătească 
pentru instalarea viitoarei generații. 
 Etapa bătrâneții  durează de la apariția declinului și până la moartea arborilor. Procesele 
fiziologice slăbesc în continuu, creșterea în înălțime încetează,  vârfurile și o mare parte din coroană 
se usucă, apar scorburile  la bază și vitalitatea arborilor se reduce la minim. În această etapă vorbim 
de o singură fază:
 -codru bătrân – începe odată cu manifestarea fenomenelor de declin biologic cum ar fi usca- 
rea vârfurilor sau a unor părți de coroană. Creșterile atât în înălțime cât și în grosime sunt nule.

• În dezvoltarea pădurii, se disting trei etape: a tinereții, a 
maturității și a bătrâneții și opt faze: semințiș, desiș, nuieliș, prăjiniș, 
păriș, codrișor, codru mijlociu și codru bătrân.

• Completați integrama numărul 2 – ARBORI. Pentru ca și alți 
elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând 
doar creionul.
• Parcurgând traseul educațional, identificați fazele de 
dezvoltare ale arboretelor prin care treceți.
• Folosind indicațiile de mai jos, determinați înălțimea unor 
arbori de pe traseul educațional.
• Măsurați grosimea unor arbori de pe traseul educațional 
( va fi nevoie să citiți Lectura suplimentară).
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cuie

sfoară

greutate
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 Măsurarea înălțimii arborilor poate fi făcută  cu diferite 
instrumente, dintre care cel mai utilizat în practică este 
dendrometrul cu pendul. Cel mai simplu instrument folosit 
pentru măsurarea înălțimii arborilor este cel construit dintr-o 
scândură, câteva cuie și o sfoară.
 Construirea instrumentului: Se ia o bucată de scândură 
lungă de 1,5 metri și lată de 15 centimetri- 20 centimetri căreia îi 
batem la unul din capete o altă scândură lungă de 0,5 metri, 
rezultând astfel o piesă de forma literei “T” . Scândura mică, 
orizontală este baza instrumentului, adică partea care se așează 
pe pământ. La înălțimea de 1,5 metri (măsurând de la partea de 
jos a bazei T- ului), se trasează cu un echer, pe scândură, o linie 
diagonală la 45o . De-a lungul liniei se bat două cuie, ca în schița 
alăturată, iar de cuiul superior se leagă o sfoară lungă de 1 
metru, cu o greutate la capăt, care se trece peste cuiul inferior.

 Cum se determină înălțimea: se exa- 
minează vizual înălțimea arborelui după care 
ne deplasăm cu instrumentul la o distanță 
aproximativ egală cu înălțimea presupusă a 
arborelui. Se așează instrumentul cu baza “T” - 
ului pe sol, având grijă ca sfoara să stea 
perfect vertical. Ne deplasăm cu instrumentul, 
înainte și înapoi, până când vârful arborelui se 
va afla în prelungirea liniei trasate de cele 
două cuie. Facem un semn pe sol la baza 
instrumentului și apoi măsurăm distanța 
dintre acest semn și trunchiul arborelui. La 
distanța măsurată se adaugă 1,5 metri și astfel 
determinăm înălțimea exactă a arborelui.

Joc :

          Participanţii sunt aşezaţi în cerc, aruncând o minge de la unul la 
altul, de preferat ca aceasta să ajungă la toţi participanţii. Primul care 
aruncă mingea va rosti numele unei faze de dezvoltare a arboretului    
(spre exemplu păriș), cel la care ajunge mingea, va trebui ca în 
momentul aruncării spre un alt coleg să rostească numele următoarei 
faze de dezvoltare , din punct de vedere cronologic( în cazul nostru 
codrișor) și așa mai departe. Cine nu spune faza de dezvoltare corectă 
părăsește jocul, va câștiga cel care rămâne ultimul în joc.
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Măsurarea grosimii arborilor 

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Clupa forestieră 
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 Măsurarea grosimii arborilor se face cu instrumente comune, cum sunt ruleta obișnuită, 
ruleta dendrometrică,  precum și clupa forestieră, instrumentul specific pentru măsurarea directă a 
diametrelor.

 Ruleta, confecționată de obicei dintr-o bandă de metal flexibilă, care servește la măsurarea 
lungimilor, pentru măsurarea diametrelor arborilor se face citirea circumferinței. Determinarea 
diametrului în funcție de circumferință se face pe baza relației:  D = L/ π, în care D – diametrul arbore-
lui, L- valoarea circumferinței măsurate și π= 3,14. 

 Ruleta dendrometrică este gradată nu din centimetru în centimetru, ci din 3,14 în 3,14 centi-
metri, astfel că pe acest instrument se citește direct diametrul piesei măsurate.

 Clupa forestieră este instrumentul cel mai folosit la măsurarea diametrelor arborilor sau 
buștenilor. Este confecționată din lemn, fier, aluminiu și alcătuită dintr-o riglă gradată(din 1 în 1 
centimetri, din 2 în 2 centimetri, sau din 4 în 4 centimetri) și două brațe perpendiculare pe aceasta, 
unul fix iar altul culisant pe riglă. Pentru ca diametrul să se măsoare corect, cel care face citirile 
trebuie să respecte câteva reguli:
 - să verifice instrumentul înaintea începerii măsurătorilor. Pentru aceasta se unesc cele 
două brațe și se urmărește dacă suprafața lor interioară se atinge pe toată lungimea; îndepărtând 
apoi brațul mobil, se măsoară distanța între vârfurile brațelor, care trebuie să corespundă cu cea de 
pe riglă;
 - se îndepărtează mușchii, lichenii ori alte corpuri aflate pe suprafața unde se fixează 
instrumentul de măsurat;
 - arborele sau bușteanul trebuie să fie atins în 3 puncte de clupă: cele două brațe și 
rigla;
 - brațele clupei nu se strâng exagerat pe arbore;
 - clupa se așează perpendicular pe arbore;
 - vârfurile brațelor clupei trebuie să depășească axa arborelui;
 - citirea diametrului se face înainte de a lua clupa de pe arbore;
 - la terenurile în pantă cel care face măsurătorile se așează în partea din amonte a 
arborelui;
 - dacă secțiunea arborelui (bușteanului) este ovală, se măsoară două diametre perpen-
diculare și se face media lor.
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