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CAPITOLUL I  

STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR PRIVIND SIRUL CU ŞMA,  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCET ĂRII 

 

Capitolul I, „Stadiul actual al cunoştintelor, scopul şi obiectivele cercetării ” 

întocmit în urma studiului literaturii de specialitatea oferă detalii de ansamblu privind 

cercetările efectuate până în prezent în Situl Cuşma precum şi asupra acelor componente 

ale staţiunilor forestiere care asigură performanţele lor productive deosebite fără a afecta 

valoarea biodiversităţii.  

Tinînd cont de studiile bibliografice, au fost stabilite scopul şi obiectivele 

cercetărilor astfel încât lucrarea de faţă să completeze cu date noi, valoroase domeniul 

abordat.  

 

Natura 2000 reprezintă instrumentul principal al Uniunii Europene de conservare 

a naturii în statele membre. Este o reţea de zone desemnate pe teritoriul Uniunii 

Europene cu scopul de a proteja prin mecanisme specifice speciile vulnerabile de plante 

şi animale şi habitatele importante din Europa. Ca stat membru al UE, România şi-a 

asumat în domeniul protecţiei naturii obligaţia de a contribui la crearea Reţelei „Natura 

2000” proporţional cu reprezentarea pe teritoriul său a habitatelor naturale de interes 

comunitar şi a habitatelor speciilor de interes comunitar. In prezent (STANCIOU si 

BALDEA , 2010), această reţea ecologică ocupă aproximativ 18% din suprafaţa ţării 

(Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013), fiind concentrată în special în 

zona montană şi de deal. Prin Ord. 1964/2007 „privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România” a fost instituit regimul de arie naturală 

protejată pe o suprafaţă de 44.636 ha sub denumirea de Situl „Natura 2000” Cuşma. 

Cele mai complexe cercetări privind Situl „Natura 2000” Cuşma sunt furnizate de 

Planul de acţiune pentru exercitarea custodiei Sitului „Natura 2000” şi lucrarea  Situl 

Natura 2000 Cuşma (2010, editori M. PROOROCU, P. BELDEAN şi Al. CRISAN). Scopul 

acestor lucrări a fost de a obţine date referitoare la patrimoniul natural al zonei Cuşma si 

de a promova la nivel european, naţional şi regional aceste date în vederea includerii 
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zonei în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000, ceea ce va crea premisele pentru 

adoptarea unor soluţii viabile de management pentru valorificarea eficientă a 

patrimoniului natural existent şi dezvoltarea durabilă a zonei. 

 
Scopul şi obiectivele cercetărilor efectuate  

 
Scopul general al cercetărilor îl constituie cunoaşterea caracterelor fundamentale 

ale învelişului pedogenetic şi influenţa geotopului asupra capacităţii de producţie a 

staţiunilor forestiere din situl Cuşma, Bistriţa – Năsăud, în vederea aplicării unui 

management care să respecte obligatoriu principiile dezvoltării durabile care să menţină 

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea şi potenţialul 

productiv al acestora pentru a îndeplini şi în viitor funcţiile ecologice, economice şi 

sociale fără a cauza deteriorarea altor ecosisteme. 

Ţinând cont de condiţiile particulare ale zonei, de caracterele fizico-geografice 

proprii, de aşezarea în spaţiul geografic, de substratul litologic, formele de relief 

(altitudine, expoziţie, pantă) şi învelişul de sol cu grosimea morfologică şi fiziologică şi 

succesiunea de orizonturi pe profil, prin cercetările întreprinse s-a urmărit cunoaşterea 

acelor componente ale staţiunilor care asigură performanţele lor productive deosebite 

fără a afecta valoarea deosebită a zonei Cuşma din punct de vedere al biodiversităţii. 

Pentru realizarea scopului propus, prin cercetările întreprinse, obiectivele urmărite 

au fost:  

� Realizarea unei sinteze privind stadiul actual al cunoştinţelor referitoare la 

Situl Cuşma – Bistrita Nasaud ;  

� Realizarea unei baze cartografice pentru integrarea Sitului Cuşma în 

rezervaţiile NATURA 2000; 

� Influenţa geotopului (relief, roca, solul şi clima), asupra particularităţilor 

staţiunilor forestiere din Situl Cusma; 

� Influenţa specificului ecologic al staţiunilor forestiere asupra compoziţiei 

arboreteor, structurii şi productivităţii acestora;  

• Identificarea statiunilor forestiere cu rol de protecţie şi conservare în Situl 

Cuşma, Bistriţa –Năsăud. 
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CAPITOLUL II  

ANALIZA COMPONENTELOR GEOTOPULUI SI ECOTOPULUI  

ÎN SITUL CU ŞMA 

 

Capitolul II, ″Analiza componentelor geotopului si ecotopului în Situl Cuşma″ 

este un studiu privind aşezarea geografică  a Situl Cuşma, relieful sitului, elemente de 

sol, climă, floră, faună şi situaţia fondului funciar. 

Situl Cuşma, propus pentru integrare în reţeaua NATURA 2000, ocupă o 

suprafaţă de 44.853 ha în cadrul judeţului Bistriţa-Năsăud. 

Din punct de vedere administrativ, conform Ord. 1964/2007, situl Cuşma aparţine 

urmatoarelor unităţi administrativ teritoriale (suprafaţa acestora în procente):  

- Judeţul Mureş: Răstoliţa (<1%), Vatava (<1%)  

- Judeţul Suceava: Poiana Stampei (<1%)  

-Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa-Bârgăului (96%), Dumitriţa (52%), Josenii 

Bârgăului (42%), Livezile (40%), Prundu Bârgăului (33%), Satu Noua-Cetate (65%), 

Tiha Bârgăului (34%).  

Conform lucrarii Situl Natura 2000 Cuşma (2010, editori PROOROCU şi colab.) 

Situl Cuşma  include  Bioregiunea Alpină reprezentată prin Munţii Călimani şi Munţii 

Bargăului şi Bioregiunea Continentală cu piemontul Călimanilor, Depresiunea 

Budacului si Depresiunea Livezile-Bargău.  

Relieful sitului Cuşma este foarte variat, el aparţine grupelor nordice şi mijlocii 

ale Carpaţilor Orientali. 

Variabilitatea şi complexitatea formelor geografice susţin o diversitate floristică  

deosebită. Vegetaţia se încadrează în etajul montan, situl Cuşma fiind una dintre puţinele 

zone din România unde bradul ocupă suprafeţe mari, în amestec cu molidul, uneori cu o 

dominare puternică a bradului  

Fauna este de asemenea reprezentată de un mare număr de specii,  propunerea de 

sit Natura 2000 Cuşma având la baza populatiile de carnivore mari existente in zona 

(ursul  şi  lupul). 
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CAPITOLUL III 

MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
 
 

Ţinând cont de condiţiile particulare ale zonei, de caracterele fizico-geografice 

proprii, de aşezarea în spaţiul geografic, de substratul litologic, formele de relief 

(altitudine, expoziţie, pantă) şi învelişul de sol cu grosimea morfologică şi fiziologică şi 

succesiunea de orizonturi pe profil, prin cercetările întreprinse s-a urmărit cunoaşterea 

acelor componente ale staţiunilor care asigură performanţele lor productive deosebite 

fără a afecta valoarea deosebită a zonei Cuşma din punct de vedere al biodiversităţii. 

În vederea atingerii scopului general al cercetărilor  de cunoaştere a caracterelor 

fundamentale ale învelişului pedogenetic şi influenţa geotopului asupra staţiunilor 

forestiere din situl Cuşma, Bistriţa – Năsăud, din cele 44.853 ha ale sitului s-a luat în 

studiu suprafaţa de 28.946 ha, adica 64,56% din suprafaţa sitului, respectiv suprafaţa 

ocupată de păduri. 

Pentru studiile detaliate privind condiţiile staţionale a solurilor, a tipurilor de statiuni 

forestiere, măsurători, analize s-au ales perimetre etalon, care să cuprindă şi să redea cât mai 

fidel caracteristicile climatice, de relief, formaţiile petrografice şi natura vegetaţiei din situl 

Cuşma. Perimetrele luate în studiu ocupă o suprafaţă de 10831,2 ha fiind reprezentate de trei 

unitati de bază: 

- UB - Piatra Mare - 4445.0 ha - Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului  

- UB - Dealul Negru – 3724.0 ha - Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului 

- UB - Dumitriţa -  2662.2 ha – Ocolul Silvic Dealul Negru 

Metode generale de cercetare 

- documentări bibliografice; 

- observaţii directe pe itinerar -  măsurători şi determinări pe teren;  

- sinteza şi analiza  rezultatelor; 

Pentru studiul tipurilor si subtipurilor de sol: 

- deschidere profile de sol,  recoltat şi analizat probe în laborator;  

- cercetarea condiţiilor ecopedologice şi descrierea morfologică a solului după 

"Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor"(2003), şi "Metodologia 
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elaborării studiilor pedologice" (vol. I, II, III) elaborată de I.C.P.A. Bucureşti, 

1987. 

In vederea monitorizării staţiunilor forestiere din situl Cuşma: 

- delimitarea perimetrelor experimentale ; 

- inventarierea staţiunilor forestiere din situl Cuşma; 

- stabilirea  tipurilor de stațiuni in funcție de condițiile staționare existente în 

perimetrul luat in studiu;  

- stabilirea formulei de împădurire pentru fiecare tip stațional;  

- măsurători, analize în perimetrele studiate. 

Studiul creşterilor în volum a arborilor 

Pentru determinarea creşterilor în volum în arboretele de amestec  au fost 

efectuate următoarele lucrări: 

- măsurarea circumferinţei trunchiului; 

- măsurarea înălţimilor arborilor; 

 Au fost luaţi în studiu un număr de 100 arbori din fiecare specie şi anume: brad 

(Abies alba), molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica), pe trei tipuri de sol , respectiv 

opt subtipuri analizate. Arborii au fost în aşa fel aleşi încât să reprezinte media 

arboretelor sub aspect dimensional şi calitativ şi să fie situaţi în condiţii staţionale 

asemănătoare. 

 

CAPITOLUL IV. 
CERCETĂRI PRIVIND ÎNVELI ŞUL DE SOLURI DIN SITUL CU ŞMA 

 
 
 Scopul cercetărilor din acest capitol a fost de a determina tipurile şi subtipurile de 

sol prezente în situl Cuşma precum şi proporţia ocupată de fiecare tip şi subtip de sol, 

cunoscut fiind faptul că, în cadrul condiţiilor climatice favorabile, solul rămâne factorul 

hotărâtor care determină nivelul de productivitate al vegetaţiei forestiere. 

Solurile din unitatea de bază Piatra Mare. Condiţiile specifice din teritoriu şi mai 

ales substratul, înclinarea şi precipitaţiile abundente au avut ca rezultat formarea 

cambisolurilor de tipul  eutricambosoluri şi districambosoluri tipice şi litice. La altitudini 

mai mari apar spodisoluri  tipice, pe pantă mare – litice. Cambisolurile ocupă 83% din 

suprafaţa păduroasă, iar spodisolurile 17%. Solurile sunt în general scheletice, dar 
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substratul în general bogat în substanţe minerale compensează în mare măsură volumul 

edafic util mai mic  (tabel. 1) 

Tabel 1 
Solurile din unitatea de bază Piatra Mare 

 

Nr. 
Crt 

Clasa 
 

Tipul şi subtipul de sol 
 

Codul 
 

Succesiunea 
orizonturilor 

Suprafaţa 
ha           % 

1 Cambisoluri Eutricambosol tipic 3101 Ao-Bv-R 380.2 9 
2 pseudorendzinic 3105 Am-Bv-R 4.3 - 
 Total tip sol 384.5 9 
3  Districambosol tipic 3301 Ao-Bv-R 3012.0 68 
4 criptospodic 3304 Aou-Bv-R 172.7 4 
5 litic 3305 Ao-Bv-R 35.9 1 
6 gleizat 3306 Ao-Bv-Cgo 19.8 - 

Total tip sol 3240.4 74 
Total cambisoluri 3624.9 82 

7 Spodosoluri Prepodzol tipic 4101 Aou-Bs-R 253.2 6 
8 litic 4102 Aou-Bs-R 524.3 12 
 Total tip sol 777.5 18 

 Total spodosoluri 777.5 18 
 T O T A L   U B 1 4402.4 100 

 

Solurile din unitatea de bază Dealul Negru.Condiţiile specifice din teritoriul în 

studiu şi mai ales substratul, înclinarea şi precipitaţiile abundente au avut ca rezultat 

formarea cambisolurilor de tipul eutricambosoluri tipice şi litice (tabel. 2).  

Tabel 2 

Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol în unitatea de bază Dealul Negru  

Nr 
crt 

Clasa Tipul şi subtipul 
de sol 

Codul Succesiunea 
orizonturilor 

Suprafaţa 
Ha % 

1 Cambisoluri Eutricambosol tipic 3101 Ao-Bv-R 2810.0 76 
2 litic 3107 Ao-Bv-R 128.2 3 
 Total tip sol 2938.2 79 
3 Districambosol tipic 3301 Ao-Bv-R 141.4 4 
4 criptospodic 3304 Aou-Bv-R 117.4 3 
  Total tip sol 258.8 7 
  Total cambisoluri 3197.0 86 
5 Spodisoluri Prepodzol tipic 4101 Aou-Bs-R 517.1 14 
 Total tip sol 517.1 14 

 Total spodosoluri 517.1 14 
 T O T A L   U B 3714.1 100 
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La altitudini mai mari apar spodisoluri (prepodzoluri) tipice. Cambisolurile ocupă 

86% din suprafaţa păduroasă, iar spodisolurile 14%. Solurile sunt în general scheletice, 

dar substratul în general bogat în substanţe minerale compensează în mare măsură 

volumul edafic util mai mic  

 Solurile din unitatea de Baza Dumitrita. Situatia solurilor din cadrul unitatii de 

baza Dumitriţa, grupate pe clase,  tipuri si subtipuri, precum si suprafata ocupata de 

acestea, este prezentata in tabelul 3. 

Tabel 3 
 

Evidenta si raspândirea teritoriala a tipurilor de sol în unitatea de baza Dumitriţa 
 

Clasa de soluri 
Tipul de 

sol 
Subtipul 
de sol 

Codul 
Succesiunea 
orizonturilor 

Suprafata 
ha % 

 
CAMBISOLURI 

Eutricambosol tipic 3101 Ao  - Bv – C 1827.9 69 

litic 3107 Ao – Bv - R 211.9 8 

Districambosol tipic 3301 Ao  - Bv – C 227.6 9 
litic 3305 Ao – Bv – R 

Ao – Bvr - R 
164.8 6 

 Total clasa 2432.2 92 

SPODOSOLU RI 

Prepodzol tipic 4101 Aou-Bs-R sau C 
Au-Bs-R sau C 
 

51.2 2 

litic 4102 Aou-Bs-R  
Au-Bs-R  
 

164.1 6 

 Total clasa 215.3 8 
 TOTAL  GENERAL  U.B. 2647.5 100 

 

In cadrul celor 236 unitati amenajistice din unitatea de bază. Dumitrita au fost 

determinate 2 clase de soluri, 3 tipuri si 6 subtipuri de sol.  

 

 
CAPITOLUL V. 

STUDIUL STATIUNILOR FORESTIERE DIN SITUL CU ŞMA 
 

 Scopul cercetărilor prezentate în acest capitol a fost de a determina principalele 

tipuri de statiuni forestiere care se găsesc în zona de pădure a sitului Cuşma, avînd în 

vedere faptul că staţiunea forestieră este formată din elemente ale reliefului, rocii, solului 

şi climei, fiind atât o unitate fizico-geografică cât şi o unitate ecologică. 

Tipuri de staţiuni identificate în unitatea de bază Piatra Mare. În acest areal au 
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fost determinate 11 tipuri de padure, predominând amestecurile de răşinoase şi fag, 

molidişurile cu Vaccinium myrtillus şi molidişurile cu Oxalis acetosella. 

In ceea ce priveşte structura fondului forestier s-a  constatat o compoziţie în care 

predomină coniferele, respectiv molidul în proporţie de 71% , fagul 15%, urmând bradul 

cu 15%, restul speciilor fiind în proporţie de 1% şi sub 1% . 

În acest areal au fost identificate 9 tipuri de staţiuni forestiere (tabel. 4) care din 

punctul de vedere al bonităţii sunt în general prielnice pentru dezvoltarea speciilor 

forestiere, 6% din suprafaţă fiind de bonitate superioară, 75% mijlocie şi 19% inferioară. 

Tabel 4 
Tipuri de staţiuni identificate în unitatea de bază Piatra Mare 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de staţiune Suprafaţa 
Categoria de bonitate Tip  şi 

subtip 
de sol/ 

 

supe-
rior 

mijlo-
ciu 

infe-
rior 

Cod Diagnoza  ha % ha 
  FM3 - Etajul montan de molidişuri 
1 2311 Montan de molidişuri Pi, prepodzol edafic mic cu 

Hylocomium ş.a. muşchi verzi 
821.5 19 - - 821.5 3304 4101 

4102 
2 2312 Montan de molidişuri Pm, eutricambosol edafic 

submijlociu-mijlociu, cu Hylocomium 
128.7 3 - 128.7 - 3304 

3 2332 Montan de molidişuri Pm, districambosol edafic sub-
mijlociu, cu Oxalis-Dentaria, cu/fără acidofile 

703.7 16 - 703.7 - 3105 3301 

4 2510 Montan de molidişuri <Pi, turbogleic şi turbărie cu 
Sphagnum 

15.7 - - - 15.7 3306 

  Total FM3 1669.6 38 - 832.4 837.2  
FM2 - Etajul montan de amestecuri 
5 3331 Montan de amestec Pi, districambosol edafic mic, cu 

Asperula-Dentaria +/- acidofile 
20.8 - - - 20.8 3305 

6 3332 Montan de amestec Pm, districambosol edafic 
mijlociu, cu Asperula-Dentaria 

2185.7 50 - 2185.7 - 3101 3301 
3305 

7 3333 Montan de amestec Ps, eutricambosol edafic mare, cu 
Asperula-Dentaria 

264.7 6 264.7 - - 3101 3301 

8 3730 Montan de amestec Pm, aluvial moderat humifer 4.1 - - 4.1 - 3306 
  Total FM2 2475.3 56 264.7 2189.8 20.8  
FM1+FD4 Etajul montan-premontan de făgete 
9 4420 Montan-premontan de făgete Pm, rendzinic edafic 

mijlociu 
257.5 6 - 257.5 - 3101 

                            Total FM1+FD4 257.5 6 - 257.5 -  
Total tipuri de staţiune 4402.4 100 264.7 3279.7 858.0  
 % 6 75 19  

 

Tipuri de staţiuni identificate în unitatea de bază Dealul Negru. În condiţiile 

staţionale specifice acestei unităţii s-au format 9 tipuri de pădure - molidete, făgete şi 

amestecuri de molid, fag, brad. Ponderea cea mai mare o are tipul de pădure 1341 - 

amestec de răşinoase şi fag pe soluri scheletice, care ocupă 52% din suprafaţa păduroasă. 

Productivitatea arboretelor este determinată de bonitatea staţiunilor.  
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Teritoriul luat  în studiu în acest perimetru se întinde în etajul montan -  15% în 

etajul montan de molidişuri (FM3) 62% în etajul montan de amestecuri (FM2) şi 23% în 

etajul montan-premontan de făgete ( FM1+FD4). 

 În acest areal au fost identificate 8 tipuri de staţiuni forestiere (tabel. 5). 

Tabel 5 
 

Tipuri de staţiuni identificate in unitatea Dealul Negru 
Nr. 
crt. Tipul de staţiune 

Suprafaţa 
 

Categoria de bonitate Tip  şi 
subtip 
de sol 

 

supe-
rior 

mijlo-
ciu 

inferior 

Codul Diagnoza ha % ha 
  FM3 - Etajul montan de molidişuri 

1 2312 Montan de molidişuri Pm, eutricambosol 
edafic submijlociu-mijlociu, cu 
Hylocomium 

550.7 15 - 550.7 - 3304 
4101 

Total FM3 550.7 15 - 550.7 -  
  FM2 - Etajul montan de amestecuri 

2 3312 Montan de amestec Pm(i), eutricambosol 
edafic submijlociu, cu muşchi şi alte 
acidofile 

83.8 2 - 83.8 - 4101 

3 3331 Montan de amestec Pi, districambosol 
edafic mic, cu Asperula-Dentaria +/- 
acidofile 

100.6 3 - - 100.6 3107 

4 3332 Montan de amestec Pm, districambosol 
edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria 

2065.2 56 - 2065.2 - 3101 
3301 

5 3333 Montan de amestec Ps, districambosol 
edafic mare, cu Asperula-Dentaria 

55.5 1 55.5 - - 3101 

Total FM2 2305.1 62 55.5 2149.0 100.6  
  FM1+FD4 Etajul montan-premontan de făgete 

6 4410 Montan-premontan de făgete Pi, 
districambosol edafic mic, cu Asperula-
Dentaria 

27.6 1 - - 27.6 3107 

7 4420 Montan-premontan de făgete Pm, rendzinic 
edafic mijlociu 

693.1 19 - 693.1 - 3101 

8 4430 Montan-premontan de făgete Ps, 
districambosol edafic mare, cu Asperula-
Dentaria 

137.6 4 137.6 - - 3101 

                                        Total FM1+FD4 858.3 23 137.6 693.1 27.6  
Total tipuri de staţiune 3714.1 100 193.1 3392.8 128.2  
 % 5 91 4  
 

 
Tipuri de staţiuni identificate în unitatea de bază Dumitriţa. Statiunile forestiere  

s-au constituit în funcţie de ansamblul conditiilor fizico-geografice, de sol si vegetatie. În 

baza acestor criterii, în unitatea de bază Dumitriţa s-au constituit 12 tipuri de statiuni 

forestiere (tabel.6) 
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Tabel 6 

Tipuri de staţiuni identificate in unitatea de bază Dumitriţa 

Nr 
crt 

Tipul de statiune Suprafata  
Categoria de bonitate 

(ha) 
 

Tipuri si 
subtipuri 
de sol/ 

Codul/ Diagnoza ha % super mijl. inf 
Etajul montan de molidisuri (FM3) 
1 2.3.1.1 Montan de molidisuri Pi, prepodzol cu 

humus brut, edafic submijlociu si mic, 
cu Vaccinium 

205.9 8 - - 205.9 4101 

2 2.3.3.2 Montan de molidisuri Pm , 
districambosol edafic mijlociu, cu 
Oxalis Dentaria +/_ acidofile 

41.5 1 - 41.5 - 4101 

Total FM 3 247.4 9 - 41.5 205.9 - 
Etajul montan de amestecuri (FM2) 
3 3.1.2.0 Montan de amestecuri Pi, stancarie si 

eroziune excesiva 
18.4 1 - - 18.4 

3107 
3305 

4 3.3.1.1 Montan de amestecuri Pi prepodzol 
edafic mic, cu Vaccinium si alte 
acidofile 

9.4 - - - 9.4 4102 

5 3.3.2.1 Montan de amestecuri Pi 
districambosol edafic mic, cu Luzula 
Calamagrostis 

34.3 1 - - 34.3 
3107 
3305 

6 3.3.2.2 Montan de amestec Pm brun podzolic 
sau criptospodic edafic mijlociu cu 
Festuca + Calamagrostis 

30.5 1 - 30.5 - 3301 

7 3.3.3.2 Montan de amestec Pm, districambosol 
edafic mijlociu cu Asperula- Dentaria 

1106.5 42 - 1106.5 - 

3101 
3107 
3301 
3305 

8 3.3.3.3 Montan de amestec Ps, districambosol 
edafic mare, cu Asperula -  Dentaria 

37.7 2 37.7 - - 3101 

Total FM 2 1236.8 47 37.7 1137.0 62.1 - 
Etajul montan – premontan de fagete (FM 1 + FD4) 
9 4.4.2.0 Montan – premontan de fagete Pm, 

districambosol edafic mijlociu, cu 
Asperula Dentaria 

961.1 36 - 961.1 - 
3101 
4101 

10 4.4.3.0 Montan – premontan de fagete Ps, brun 
edafic mare, cu Asperula - Dentaria 

101.8 4 101.8 - - 3101 

Total FM 1 + FD4 1062.9 40 101.8 961.1 - - 
Etajul deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete (FD3) 
11 5.1.3.1 Deluros de gorunete Pi, puternic podzolit 

edafic submijlociu si mic, cu Luzula 
albida 

7.4 - - - 7.4 3107 

12 5.2.4.2 Deluros de fagete Pm, districambosol 
edafic mijlociu, cu Asperula - Asarum 

93.0 4 - 93.0 - 3101 

Total FD3 ha 100.4 4 - 93.0 7.4 - 

TOTAL  U.B. ha 2647.5 100 139.5 2232.6 275.4 
- 
 



Mihai GLIGA                                                                                                                                                                     Rezumatul tezei de doctorat 

_______________________________________________________________________ 

 
 

13

Tipurile de pădure de productivitate superioară ocupa 5% din suprafaţă, cele de 

productivitate mijlocie ocupa 83% din suprafata iar cele de productivitate inferioară 

ocupa 12%. Tipurile de padure existente in unitatea de baza Dumitriţa sunt în număr de 

12, cele mai raspândite tipuri fiind : amestec de rasinoase si fag pe soluri schelete (m) 

ocupând 34% din suprafaţa pădurilor şi făget montan pe soluri schelete cu flora de mull 

(m) pe 27% din suprafaţă. 

 
CAPITOLUL VI.  

IDENTIFICAREA STATIUNILOR FORESTIERE CU ROL DE PROT ECTIE SI 
CONSERVARE IN SITUL CU ŞMA 

 
Scopul cercetărilor din capitolul şase a fost de a identifica staţiunile forestiere din 

situl Cuşma care necesită aplicarea unor măsuri de protecţie şi conservare deosebite care 

să menţină biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea şi 

potenţialul productiv al acestora pentru a îndeplini şi în viitor funcţiile ecologice, 

economice şi sociale fără a duce la  deteriorarea ecosistemelor. 

Obiectivele generale  ecologice ale exploatării acestor zone urmăresc asigurarea 

unor efecte de protecţie a lacului de acumulare, asigurarea unor efecte de protecţie a 

solului şi a terenurilor cu înmlăştinare permanentă, conservarea unor păduri situate la 

mare altitudine, protecţia unor păduri situate de-a lungul căilor de comunicaţie de interes 

turistic, conservarea frumuseţilor naturii, ocrotirea unor specii rare din fauna indigenă. 

 
In unitatea de bază Piatra Mare se operează cu trei unităţi din care una  de 

producţie si doua de protecţie. Cele două unităţi de protecţie şi conservare sunt:  

S.U.P."E" - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii ce cuprinde arboretele 

din grupa I, categoria 5E, având o suprafaţă totală de 225.1 ha (5% din suprafaţa 

unităţii). 

S.U.P."M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită ce cuprinde 

arboretele din grupa I, categoriile 2A, 2I, 3F şi 5I având o suprafaţă totală de 1808.3 ha 

(43% din suprafaţa unităţii.). 

Din suprafaţa totală a unităţii (4445.0 ha) 58% din suprafaţa păduroasă este în 

grupa I - păduri cu funcţii speciale de protecţie, restul fiind în grupa a II-a - păduri cu 

funcţii de producţie şi protecţie. Cele mai bine reprezentate păduri de protecţie sunt cele 
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de protecţie a terenurilor şi solurilor care ocupă 28% din suprafaţa păduroasă, fiind pe 

pante de peste 35g, (categoria 2A). Urmează pădurile de protecţie a lacului de acumulare 

(categoria 1C) şi pădurile situate la mare altitudine (categoria 3F) ce ocupă fiecare 11% 

din suprafaţa păduroasă.  

Conform Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea "Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate" s-au  constituit două rezervaţii, 

cuprinse în ANEXA 1, pct. 2 - Rezervaţii şi monumente ale naturii: 

- Valea Repedea - 222.00 ha (din care în  UB I: 175.1 ha) 

- Cheile Bistriţei Ardelene - 50.00 ha 

Aceste suprafeţe sunt incluse la categoria funcţională 1 - 5E - "Rezervaţii 

peisagistice, în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie sau forme de relief de mare 

valoare estetică din fondul forestier, prin care se urmăreşte conservarea frumuseţilor 

naturii, constituite conform "Legii privind protecţia mediului înconjurător" (T I)" 

În cadrul unităţii de bază Piatra Mare, S.U.P."E" - rezervaţii pentru ocrotirea 

integrală a naturii cuprinde arboretele din grupa I, categoria 5E şi ocupă o suprafaţă 

totală de 225.1 ha (5% din suprafaţa unităţii) . 

De asemenea, S.U.P."M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită  

cuprinde arboretele din grupa I, categoriile 2A, 2I, 3F şi 5I are o suprafaţă de 1808.3 ha 

(43% din suprafaţa U.B.). 

În cadrul unităţii de bază Dealul Negru se operează cu o unitate de producţie şi 

două de protecţie şi conservare. Unităţile cu rol de protecţie şi conservare sunt: 

S.U.P."E" - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii ce cuprinde arboretele 

din grupa I, categoria 5E, având o suprafaţă totală de 25.0 ha (1% din suprafaţa 

unităţii.). 

S.U.P."M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită ce cuprinde 

arboretele din grupa I, categoria 2A, având o suprafaţă totală de 1102.7 ha (30% din 

suprafaţa unităţii).  

Conform Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea "Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate" s-a constituit o rezervaţie, 

cuprinsă în ANEXA 1, pct. 2 - Rezervaţii şi monumente ale naturii: 

- Stâncile Tătarului - 25.00 ha  
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Această suprafaţă este inclusă la categoria funcţională 1 - 5E - "Rezervaţii 

peisagistice, în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie sau forme de relief de mare 

valoare estetică din fondul forestier, prin care se urmăreşte conservarea frumuseţilor 

naturii, constituite conform "Legii privind protecţia mediului înconjurător" (T I)" 

S-a constatat că 32% din suprafaţa păduroasă a U.B. este exceptată de la producţie. 

În cadrul unităţii de bază Dumitri ţa se operează cu o unitate de producţie si o 

unitate de protecţie: 

 -  S.U.P. “A” - codru regulat, sortimente obişnuite pe 2254.3 ha în care s-au inclus 

arboretele din categoria funcţională 1.4J si 2.1B ; 

- S.U.P. “M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită pe 387.1 ha, în 

care s-au inclus arboretele din grupa I, categoriile funcţionale 1.2A, 1.3F si 1.5I. 

Pentru pădurile supuse regimului de conservare deosebită din unitatea de bază 

Dumitriţa se impun o serie de măsuri speciale de gospodarire,  fiind excluse de la 

reglementarea procesului de producţie. 

În raport cu funcţia prioritară de protecţie, arborete totalizând 387.1 ha au fost 

încadrate în grupa I funcţională (tipul II funcţional) în categoriile funcţionale 2A - păduri 

situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâmcime, pe terenuri cu 

înclinare mai mare de 35g, 1.3F – Pădurile situate la mare altitudine în condiţii foarte 

grele de regenerare (găuri de ger, staţiuni cu vânturi reci) si 1.5I - Zonele de pădure 

destinate ocrotirii unor specii rare din fauna indigenă (zonele de rotit ale cocoşului de 

munte) şi zonele bârloagelor de urs, constituite ca atare prin amenajamentele silvice. 

Având in vedere rolul polifuncţional al arboretelor şi faptul că ele sunt supuse regimului 

de conservare deosebită, masurile de conservare prezinta doua aspecte distincte si anume: 

 - măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, 

adică menţinerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de îngrijire 

şi de igienă ori de câte ori este nevoie; 

 - măsuri de gospodărire specifice arboretelor de vârste înaintate (tăieri de 

conservare), în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor sanitare, de asigurare a 

permanenţei pădurii şi de îmbunătăţire continuă a funcţiilor de protecţie  atribuite. 
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CAPITOLUL VII. 
 

INFLUEN ŢA ÎNVELI ŞULUI PEDOGENETIC ASUPRA CAPACIT ĂŢII DE 
PRODUCŢIE A STAŢIUNILOR FORESTIERE DIN SITUL CU ŞMA 

 
 

Pentru a determina influenţa tipului şi subtipului de sol asupra capacităţii de 

producţie a staţiunilor forestiere s-a luat în studiu unitatea de bază Piatra Mare în care au 

fost determinate cele mai multe tipuri şi subtipuri de sol, respectiv doua clase de sol, trei 

tipuri de sol si opt subtipuri după cum urmează: din clasa cambisoluri s-au inventariat  

eutricambosoluri tipice şi pseudorendzinice şi districambosoluri tipice, litice, 

criptospodice şi gleice iar la altitudini mai mari spodisoluri  tipice iar pe pante mari – 

litice. Cambisolurile ocupă 83% din suprafaţa păduroasă, iar spodisolurile 17%. 

Creşterile în volum au fost măsurate în 2010, 2011 şi 2012  pentru cele trei specii 

care predomină: brad, molid şi fag . 

Pentru determinarea creşterilor în volum în arboretele de brad, molid şi fag  au 

fost efectuate următoarele lucrări: 

 - măsurarea circumferinţei trunchiului; 

 - măsurarea înălţimilor arborilor; 

 Au fost luaţi în studiu un număr de 100 arbori din fiecare specie, pe cele trei tipuri 

de sol. Arborii au fost în aşa fel aleşi încât să reprezinte media arboretelor sub aspect 

dimensional şi calitativ şi să fie situaţi în condiţii staţionale asemănătoare. 

 
Influen ţa tipului şi subtipului de sol asupra creşterilor anuale în volum la brad 

În cazul bradului, s-a urmărit influenţa celor trei tipuri de sol şi opt subtipuri ale 

acestora asupra creşterilor medii anuale în volum. Proba martor este reprezentată de 

media pe clase de producţie a creşterilor anuale în volum a arboretelor de brad din 

România independentă de tipul de sol, respectiv 5.2 m3/an/ha. 

În concluzie, productivitatea arboretelui de brad din staţiunile forestiere din Situl 

Cuşma depinde de favorabilitatea condiţiilor de mediu, în primul rând de volumul edafic util. 

Comparând rezultatele obţinute la nivel de tip de sol s-a constat că  dintre cele trei tipuri 

de sol predominante în zonă şi anume districambosol, eutricambosol şi prepodzol, 

districambosolul oferă cele mai bune condiţii pentru arboretele de brad (tabel. 7) 
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Tabel 7 

Influenţa celor trei tipuri de sol  asupra creşterii anuale în volum la brad 

Tipul de sol 
 

Grosimea 
profilului de 

sol (cm) 
 

Media creşterilor 
anuale/ 

Diferenţa 
 
± 

m3/an/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

 (m3/an/h
a) 

(%) 

  Martor               A1  5.20 100 0.00 Mt 

Eutricambosol 
A2-tipic 90 4.85 93.3 -0.35 000 
A3-
pseudorendzinic 

76 4.40 84.6 -0.80 000 

Districambosol 

A4- tipic 120 6.30 121.2 1.10 *** 
A5-criptospodic 98 5.55 106.7 0.35 *** 
A6-gleizat 86 5.05 97.1 -0.15 00 
A7-litic 48 4.20 80.8 -1.00 000 

Prepodzol 
A8-tipic 41 4.65 89.4 -0.55 000 
A9-litic 32 4.50 86.5 -0.70 000 

              DL (p 5%)                                          0.10 
                   DL (p 1%)                                         0.14 
                  DL (p 0.1%)                                       0.20 
 

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan dintre variantele experimentale 

privind tipurile de sol suprapusă peste grosimea profilelor acestor soluri a arătat efectul 

pozitiv al grosimii profilului de sol asupra creşterilor anuale la brad, înregistrându-se 

creşteri mai mari asigurate statistic pe solurile cu volum edafic mare, 120 şi 98 cm, pe 

solurile cu volum edafic mai mic media creşterilor în volum a înregistrat valori asigurate 

statistic mai mici decât varianta martor (tabel. 8)  

 
Tabel 8 

Semnificaţia diferenţelor de creştere în volum la brad  pe cele trei tipuri de sol 
evaluată prin testul Duncan 

 
Tipul de sol Media creşterilor anuale (m3/an/ha) Clasificarea 

A7 4.20 A 
A3 4.40      B 
A9 4.50      B 
A8 4.65             C 
A2 4.85                     D 
A6 5.05               E 
A1 5.20                               F 
A5 5.55                                     G 
A4 6.30                                            H 
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Influen ţa tipului şi subtipului de sol asupra creşterilor anuale în volum la molid 

În cazul molidului, s-a urmărit influenţa celor trei tipuri de sol şi opt subtipuri ale 

acestora asupra creşterilor medii anuale în volum. Proba martor este reprezentată de 

media pe clase de producţie a creşterilor anuale în volum a arboretelor de molid din 

România independentă de tipul de sol, respectiv 5.6 m3/an/ha 

În concluzie, productivitatea arboretelui de molid din staţiunile forestiere din Situl 

Cuşma depinde de favorabilitatea condiţiilor de mediu, în primul rând de volumul edafic util 

(tabel.9).  

Tabel 9 

Influenţa celor trei tipuri de sol  asupra creşterii anuale în volum la molid 

Tipul de sol 
 

Grosimea 
profilului de 

sol (cm) 
 

Media creşterilor 
anuale/ 

Diferenţa 
m3/an/ha 

Semnificaţia 
diferenţelor 

 
(m3/an/ha) (%) 

   Martor             A1  5.60 100 0.00 Mt 

Eutricambosol 
A2-tipic 90 6.85 122.3 1.25 ***  
A3-
pseudorendzinic 

76 5.70 101.8 0.10 *  

Distri-
cambosol 

A4- tipic 120 8.85 158.0 3.25 *** 
A5-criptospodic 98 7.70 137.5 2.10 *** 
A6-gleizat 86 6.50 116.1 0.90 *** 
A7-litic 48 6.15 109.8 0.55 *** 

 
Prepodzol 

A8-tipic 41 5.65 100.9 0.05 - 
A9-litic 32 5.10 91.1 -0.50 000 

  DL (p 5%)                                              0.10 
                   DL (p 1%)                                                        0.14 
                   DL (p 0.1%)                                            0.19 

Comparând rezultatele obţinute la nivel de tip de sol s-a constat că  dintre cele trei 

tipuri de sol predominante în zonă şi anume districambosol, eutricambosol şi prepodzol, 

cu excepţia prepodzolului, celelalte tipuri si subtipuri de sol au favorizat, alături de 

celelalte condiţii de mediu, creşteri în volum mai mari decât media creşterilor anuale pe 

clase la această specie   

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan dintre variantele experimentale 

privind tipurile de sol suprapusă peste grosimea profilelor acestor soluri a arătat efectul 

pozitiv al grosimii profilului de sol asupra creşterilor anuale la molid, înregistrându-se 

creşteri mai mari asigurate statistic pe solurile cu volum edafic mare, respectiv 

districambosol cu grosimea profilului de 120 cm, 98 cm, 86 cm şi 48 cm precum şi 

eutricambosol cu grosimea profilui de 90 şi 76 cm. În cazul prepodzolului care are un 
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volum edafic mai mic media creşterilor în volum a înregistrat valori asigurate statistic 

mai mici decât varianta martor (tabel. 10). 

Tabel 10 
 

Semnificaţia diferenţelor de creştere în volum la molid  pe cele trei tipuri de sol 
evaluată prin testul Duncan 

 
Tipul de sol Media creşterilor anuale (m3/an/ha) Clasificarea 

A9 5.10  A 
A1 5.60       B 

A8 5.65      B 

A3 5.70      B 

A7 6.15             C 

A6 6.50                     D 

A2 6.85               E 

A5 7.70                               F 

A4 8.85                                     G 

 
 
Influen ţa tipului şi subtipului de sol asupra creşterilor anuale în volum la fag 

În cazul fagului, s-a urmărit influenţa celor trei tipuri de sol şi opt subtipuri ale 

acestora asupra creşterilor medii anuale în volum. Proba martor este reprezentată de  

media pe clase de producţie a creşterilor anuale în volum a arboretelor de fag din 

România independentă de tipul de sol, respectiv 4.8 m3/an/ha. 

În concluzie, productivitatea arboretelui de fag din staţiunile forestiere din Situl 

Cuşma depinde de favorabilitatea condiţiilor de mediu, în primul rând de volumul edafic util. 

Comparând rezultatele obţinute la nivel de tip de sol s-a constat că  dintre cele trei tipuri 

de sol predominante în zonă şi anume districambosol, eutricambosol şi prepodzol, 

districambosolul şi eutricambosolul oferă cele mai bune condiţii pentru arboretele de fag 

(tabel. 11). 

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan dintre variantele experimentale 

privind tipurile de sol suprapusă peste grosimea profilelor acestor soluri a arătat efectul 

pozitiv al grosimii profilului de sol asupra creşterilor anuale la fag, înregistrându-se 

creşteri mai mari asigurate statistic pe solurile cu volum edafic mare, respectiv 

districambosolul cu grosimea profilului între 120 si 48 cm şi eutricambosol cu grosimea 

profilului de 90 şi 76 cm. În cazul prepodzolului cu volum edafic mai mic, respectiv 41 şi 
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32 cm,  media creşterilor în volum a înregistrat valori asigurate statistic mai mici decât 

varianta martor (tabel 12) . 

Tabel 11 

Influenţa celor trei tipuri de sol  asupra creşterii anuale în volum la fag 
 

Tipul de sol 
 

Grosimea 
profilului de 

sol (cm) 
 

Media creşterilor 
anuale/ 

 

Diferenţa 
 

± m3/an/ha 

Semnificaţ
ia 

diferenţelo
r (m3/an/ha) (%) 

                            A1-Martor  4.80 100 0.00 Mt 
Eutricambosol A2-tipic 90 6.15 128.1 1.35 *** 

A3-
pseudorendzinic 

76 5.30 110.4 0.50 *** 

Distri-
cambosol 

A4- tipic 
A5-criptospodic 
A6-gleizat 
A7-litic 

120 
98 
86 
48 

7.35 
6.50 
6.25 
5.60 

153.1 
135.4 
130.2 
116.7 

2.55 
1.70 
1.45 
0.80 

*** 
*** 
*** 
*** 

Prepodzol A8-tipic 41 3.75 78.1 -1.05 000 
A9-litic 32 3.40 70.8 -1.40 000 

  DL (p 5%)                                         0.09 
                   DL (p 1%)                                                   0.13 
                   DL (p 0.1%)                                       0.18 
 

Tabel 12. 
Semnificaţia diferenţelor de creştere în volum la fag  pe cele trei tipuri de sol 

evaluată prin testul Duncan 
Tipul de sol Media creşterilor anuale (m3/an/ha) Clasificarea 

A9 3.40 A 
A8 3.75       B 

A1 4.80             C 

A3 5.30                     D 

A7 5.60               E 

A2 6.15                               F 

A6 6.25                                     G 

A5 6.50                                             H 

A4 7.35                                                    I 

 
 

CAPITOLUL VIII. 
INTEGRAREA SITULUI CU ŞMA ÎN REZERVA ŢIILE NATURA 2000  - 

BAZĂ CARTOGRAFIC Ă 
 
 

Scopul acestui capitol a fost de a realiza o bază cartografică a sitului Cuşma,  

noutate absolută pentru acest perimetru.  
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Pe baza rezultatelor obţinute în capitolele anterioare, au fost transpuse în hărţi 

localizarea in teritoriul României a sitului Cuşma (Anexa 1), căile de acces majore din 

situl Cuşma (Anexa 2) şi reţeaua hidrografică (Anexa 3). 

De asemenea s-a întocmit harta ariilor naturale protejate şi de interes comunitar Natura 

2000 (Anexa 4) şi harta  rezervaţiilor naturale ale sitului Cuşma (Anexa 5). 

 Rezultatele obţinute au permis întomirea hărţii modului de folosinţă a terenurilor 

(Anexa 6), a hărţii hipsometrice a altitudinilor din situl Cuşma (Anexa7), a hărţii 

orientării versanţilor (Anexa 8) şi a hărţii pantelor din sit (Anexa 9). 

În ceea ce priveşte tipurile de sol s-a întocmit harta unităţilor de sol ale sitului 

(Anexa 10) şi harta texturilor (Anexa 11) 

 

CONCLUZII ŞI RECOMAND ĂRI 
 

Rezultatele obţinute în cadrul studiului „Cercetǎri privind influen ţa învelişului 

pedogenetic asupra capacităţii de producţie a staţiunilor forestiere din situl Cuşma, 

Bistri ţa - Năsăud”, ca urmare a cercetărilor derulate în perioada 2010-2012, în cadrul 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, permit 

formularea următoarelor concluzii: 

 
 
• Variabilitatea în spaţiu a condiţiilor geografice şi a factorilor ecologici determinanţi 

crează o diversitate staţională în cadrul sitului, acesta fiind situat pe cinci etaje de 

vegetaţie:  

o Etajul alpin (E.A.) 

o Etajul subalpin (FSa) 

o Etajul montan de molidişuri (FM3) 

o Etajul montan de amestecuri (FM2) 

o Etajul montan-premontan de făgete (FM1+FD4) 

o Etajul deluros de gorunete şi gorunete-făgete (FD3) 

• Elementele generale privind cadrul natural din unitatea de bază Piatra Mare, 

dovedesc o corelaţie deplină între regimul termic şi cel pluviometric în sezonul de 

vegetaţie (temperaturi favorabile şi ploi multe) care indică un grad ridicat de 

favorabilitate pentru speciile principale: molid, brad, fag şi mijlocie pentru speciile de 
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amestec: paltin de munte, larice. Condiţii termice fac ca singura specie bine 

acomodată să fie molidul, mai ales în zonele de interferenţă cu etajul forestier 

subalpin. La altitudini ceva mai mici rezistă destul de bine şi bradul, laricele, fagul şi 

paltinul de munte, zone în care se întâlnesc amestecurile de răşinoase şi răşinoase cu 

foioase. În unitatea de bază Piatra Mare au fost determinate 9 tipuri de staţiuni 

forestiere şi 11 tipuri de padure, predominând amestecurile de răşinoase şi fag, 

molidişurile cu Vaccinium myrtillus şi molidişurile cu Oxalis acetosella.  

• Corelaţia deplină între regimul termic şi cel pluviometric din unitatea de bază Dealul 

Negru,  în sezonul de vegetaţie indică un grad ridicat de favorabilitate pentru speciile 

principale: molid, brad, fag şi mijlocie pentru speciile de amestec: paltin de munte, 

larice. În condiţiile staţionale specifice unităţii de bază Dealul Negru s-au putut forma 

9 tipuri de pădure - molidete, făgete şi amestecuri de molid, fag, brad şi 8 tipuri de 

staţiuni forestiere. 

• Conform raionării climatice din “Monografia geografica”, unitatea de bază Dumitriţa 

se încadrează în sectorul de climă continental-moderata (II), favorabilă zonei 

pădurilor de molid în special, dar şi de brad si fag, subdistrictul avînd umiditate 

suficientă în tot timpul anului, cu versanţi expusi fotogenezei şi advecţiei maselor 

umede de aer din nord-vest, cu ploi intermitente de lungă durată. În unitatea de bază 

Dumitriţa s-au constituit 12 tipuri de statiuni forestiere şi 12 tipuri de păduri. 

• In cadrul condiţiilor climatice favorabile solul rămâne factorul hotărâtor care 

determină nivelul de productivitate al vegetaţiei forestiere, acţionând ca suport 

material pentru înrădăcinarea şi susţinerea arborilor şi ca mediu care înmagazinează şi 

asigură aprovizionarea arborilor cu apă, elemente nutritive, aer, substanţe fiziologic 

active, în diferite condiţii de aciditate, de consistenţă şi de temperatură, într-o 

perioadă bioactivă mai lungă sau mai scurtă. 

• Corespunzător celor cinci etaje de vegetaţie existente în situl Cuşma, în proporţii mai 

mari sau mai mici au fost identificate următoarele clase şi tipuri de soluri: 

o Clasa protisolurilor: litosol;  

o Clasa cernisolurilor- este reprezentată de  rendzină; 

o Clasa umbrisolurilor: nigrosolul şi humosiosolul; 

o Clasa cambisolurilor: eutricambosol şi districambosol;   
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o Clasa luvisolurilor: preluvosol şi luvosol;  

o Clasa spodisolurilor: prepodzol; 

o Clasa andisolurilor : andosol;   

o Clasa hidrisolurilor : gleiosol;  

o Clasa antrisolurilor: erodosol.   

• Tipurile de sol care predomină în perimetrul luat în studiu (10831,2 ha reprezentate 

de trei unitati de bază: Piatra Mare - 4445.0 ha, Dealul Negru – 3724.0 ha, Dumitriţa -  

2662.2 ha) sunt cele din clasa Cambisoluri si Spodosoluri, respectiv 

districambosoluri, eutricambosoluri şi prepodzoluri . 

• Eutricambosolurile El -  prezintă o arie de maximă răspândire în acest perimetru la 

altitudini cuprinse între 500 şi 1000 m. Materialele parentale pe care s-a format acest 

tip de sol variază de la roci bazice, acide din sectorul montan şi până la învelişul 

sedimentar.Varietatea materialului parental şi configuraţia reliefului determină o 

diferenţiere a solului atât în ceea ce priveşte starea de saturaţie în baze, cât şi a 

însuşirilor fizico-chimice şi inclusiv a gradului de fertilitate. Profilul 

eutricambosolurilor se prezintă astfel: Ao-A/B-Bv-C. Alături de eutricambosolul tipic  

s-a mai întalnit subtipul pseudorendzinic. 

• Districambosolurile DC - sunt definitorii pentru partea superioară a etajului 

pedocambic, la altitudini cuprinse între 1000 şi 1300 m. Procesul de pedogeneză al 

acestor soluri a evoluat pe depozite acide, rezultate în urma alterării rocilor vulcanice 

şi metamorfice şi pe gresiile şi conglomeratele din zona de tranziţie dintre aria 

montană şi depresiunile marginale. Vegetaţia naturală este formată din păduri de 

răşinoase şi foioase, în timp ce flora ierboasă de sub păduri are un caracter acidofil, la 

fel ca şi resturile organice ce în condiţiile de climă extrem de umedă şi rece, sunt 

descompuse încet, rezultând puţin humus coloidal, alcătuit din acizi fulvici şi 

acumulat într-un orizont Ao scurt. Profilul districambosolurilor se prezintă astfel: Ao-

A/B-Bv-C. Au fost determinate următoarele subtipuri: tipic, litic, criptospodic şi 

gleizat 

• Prepodzolurile - apar la 1300 – 1700 m altitudine,  alaturi de districambosoluri, 

ocupând însă formele de relief mai înalte cu drenaj extern bun. Se caracterizează prin 

acumularea unor cantităţi mari de materie organică parţial descompusă, la suprafaţa 
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solului şi a unei cantităţi reduse de humus acid nesaturat, în partea superioară a 

profilului de sol, formându-se un orizont de acumulare a materiei organice humificate 

cu proprietăţi distincte (Au sau Aou). Din acest tip s-a determinat prepodzolul tipic şi 

litic. 

• În ceea ce priveşte tipurile de staţiuni forestiere existente  au fost inventariate 12 

tipuri de pădure şi 12 tipuri de staţiuni forestiere astfel: 

O În unitatea de bază Piatra Mare au fost determinate 11 tipuri de padure, 

predominând amestecurile de răşinoase şi fag, molidişurile cu Vaccinium myrtillus 

şi molidişurile cu Oxalis acetosella. În ceea ce priveşte structura fondului forestier 

s-a  constatat o compoziţie în care predomină coniferele, respectiv molidul în 

proporţie de 71% , fagul 15%, urmând bradul cu 15%, restul speciilor fiind în 

proporţie de 1% şi sub 1% .În acest areal au fost identificate 9 tipuri de staţiuni 

forestiere care din punctul de vedere al bonităţii sunt în general prielnice pentru 

dezvoltarea speciilor forestiere, 6% din suprafaţă fiind de bonitate superioară, 

75% mijlocie şi 19% inferioară. 

o În condiţiile staţionale specifice  unităţii de bază Dealul Negru s-au format 9 tipuri 

de pădure - molidete, făgete şi amestecuri de molid, fag, brad. Ponderea cea mai 

mare o are tipul de pădure 1341 - amestec de răşinoase şi fag pe soluri scheletice, 

care ocupă 52% din suprafaţa păduroasă. În acest areal au fost identificate 8 tipuri 

de staţiuni forestiere. 

o În cadrul unităţii de bază Dumitriţa, în funcţie de structura şi starea arboretelor, 

ţinându-se seama de modificarile în raport cu tipul fundamental au fost 

identificate 12 tipuri de pădure, cele mai raspândite tipuri fiind : amestec de 

rasinoase si fag pe soluri schelete (m) 34% şi   făget montan pe soluri schelete cu 

flora de mull (m)  27% din suprafaţa ocupată de păduri. Tipurile de staţiuni din 

această unitate sunt 12, cele mai raspândite fiind Montan de amestec Pm, brun 

edafic mijlociu cu Asperula- Dentaria - (3332)  în proporţie de 42%  şi Montan – 

premontan de fagete Pm, brun  edafic mijlociu, cu Asperula Dentaria – (4420) - 

36%.  

• Obiectivele generale  ecologice ale amenajării pădurilor din cele trei unităţi de bază 

urmăresc asigurarea unor efecte de protecţie a lacului de acumulare, asigurarea unor 
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efecte de protecţie a solului şi a terenurilor cu înmlăştinare permanentă, conservarea 

unor păduri situate la mare altitudine, protecţia unor păduri situate de-a lungul căilor 

de comunicaţie de interes turistic, conservarea frumuseţilor naturii, ocrotirea unor 

specii rare din fauna indigenă. 

• Pentru a asigura efectele de protecţie şi conservare în unităţile de bază s-au constituit 

unităţi de protecţie sau conservare, astfel: 

O S.U.P."E" – Piatra Mare- rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii ce cuprinde 

arboretele din grupa I, categoria 5E, având o suprafaţă totală de 225.1 ha; 

O S.U.P."M" - Piatra Mare-  păduri supuse regimului de conservare deosebită ce 

cuprinde arboretele din grupa I, categoriile 2A, 2I, 3F şi 5I având o suprafaţă 

totală de 1808.3 ha; 

O S.U.P."E" –Dealul Negru - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii ce 

cuprinde arboretele din grupa I, categoria 5E, având o suprafaţă totală de 25.0 ha; 

O S.U.P."M" - Dealul Negru - păduri supuse regimului de conservare deosebită ce 

cuprinde arboretele din grupa I, categoria 2A, având o suprafaţă totală de 1102.7 

ha; 

O S.U.P. “M” – Dumitriţa - păduri supuse regimului de conservare deosebită pe 

387.1 ha, în care s-au inclus arboretele din grupa I, categoriile funcţionale 1.2A, 

1.3F si 1.5I 

• Referitor la influenţa tipului de sol asupra capacităţii de producţie a staţiunilor 

forestiere s-au constata următoarele: 

o productivitatea arboretelui de brad din staţiunile forestiere din Situl Cuşma    

depinde de favorabilitatea condiţiilor de mediu, în primul rând de volumul edafic util. 

Comparând rezultatele obţinute la nivel de tip de sol s-a constat că  dintre cele trei 

tipuri de sol predominante în zonă şi anume districambosol, eutricambosol şi 

prepodzol, districambosolul oferă cele mai bune condiţii pentru arboretele de brad. 

o comparând rezultatele obţinute la nivel de tip de sol privind productivitatea 

arboretelui de molid s-a constat că dintre cele trei tipuri de sol predominante în 

zonă şi anume districambosol, eutricambosol şi prepodzol, cu excepţia 

prepodzolului, celelalte tipuri si subtipuri de sol au favorizat, alături de celelalte 
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condiţii de mediu, creşteri în volum mai mari decât media creşterilor anuale pe 

clase la această specie.   

o analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan dintre variantele experimentale 

privind tipurile de sol suprapusă peste grosimea profilelor acestor soluri a arătat 

efectul pozitiv al grosimii profilului de sol asupra creşterilor anuale la fag, 

înregistrându-se creşteri mai mari asigurate statistic pe solurile cu volum edafic 

mare, respectiv districambosolul cu grosimea profilului între 120 si 48 cm şi 

eutricambosol cu grosimea profilului de 90 şi 76 cm. În cazul prepodzolului cu 

volum edafic mai mic, respectiv 41 şi 32 cm,  media creşterilor în volum a 

înregistrat valori asigurate statistic mai mici decât varianta martor, 

• În ceea ce priveşte influenţa solului la nivel de subtip asupra capacităţii de producţie a 

staţiunilor forestiere, rezultatele obţinute permit următoarele observaţii: 

o la brad, comparativ cu proba martor, în cazul districambosolui tipic  şi 

criptospodic  semnificaţiile diferenţelor au fost foarte semnificative, cu o diferenţă 

de creştere 1,10 m3/an/ha, în cazul districambosolului tipic cu grosimea profilului 

de 120 cm, respectiv cu o diferenţă de creştere de 0,35 m3/an/ha în cazul 

districambosolului criptospodic a carui grosime pe profil este de 98 cm.  În cazul 

subtipurilor gleizat şi litic, semnificaţiile diferenţelor de creştere au fost distinct 

semnificative, cu diferenţă de creştere faţă de media martor de -0.15 m3/an/ha în 

cazul subtipului gleizat şi de -1.00 m3/an/ha în cazul subtipului litic 

o La molid creşterile medii pe cei trei ani de studiu demonstrează diferenţe între 

variante, în funcţie de subtipurile districambosolului asupra creşterii anuale în 

volum. Comparativ cu proba martor, în cazul tuturor celor patru subtipuri ale 

districambosolui  semnificaţiile diferenţelor au fost foarte semnificative, cu o 

diferenţă de creştere 3.25 m3/an/ha, în cazul districambosolului tipic cu grosimea 

profilului de 120 cm, cu 2.10 m3/an/ha, în cazul districambosolului criptospodic 

cu grosimea profilului de 98 cm, 0.90 m3/an/ha, în cazul districambosolului gleizat 

cu grosimea profilului de 86 cm, respectiv cu o diferenţă de creştere de 0,55 

m3/an/ha în cazul districambosolului litic a carui grosime pe profil este de 48 cm. 

o La fag, comparativ cu proba martor, în cazul tuturor celor patru subtipuri ale 

districambosolui  semnificaţiile diferenţelor au fost foarte semnificative, cu o 
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diferenţă de creştere 2.25 m3/an/ha, în cazul districambosolului tipic cu grosimea 

profilului de 120 cm, de 1.70 m3/an/ha în cazul districambosolului criptospodic cu 

grosimea profilului de 98 cm, 1.45 m3/an/ha în cazul districambosolului gleizat cu 

grosimea profilului de 86 cm, respectiv cu o diferenţă de creştere de 0,80 m3/an/ha 

în cazul districambosolului litic a carui grosime pe profil este de 48 cm.   

• Comparînd indicii de creştere curentă (m3 /an/ha) pentru cele trei specii (brad, molid, 

fag) în cele trei grupe de statiuni, codru regulat şi statiuni cu rol de protectie sau 

conservare s-a constatat  că toate speciile înregistrează cele mai mari cresteri în 

statiunile cu codru regulat iar cele mai mici valori se înregistrează în statiunile cu 

suprafeţe de pădure care necesită conservare deosebită. Astfel, pe suprafeţele care 

necesită conservare deosebită se recomandă doar executarea unor taieri de conservare. 

• Având în vedere rolul polifuncţional al arboretelor şi faptul că ele sunt supuse 

regimului de conservare deosebită, masurile de conservare prezintă două aspecte 

distincte si anume: 

o măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, 

adică menţinerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de 

îngrijire şi de igienă ori de câte ori este nevoie; 

O măsuri de gospodărire specifice arboretelor de vârste înaintate (tăieri de 

conservare), în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor sanitare, de asigurare 

a permanenţei pădurii şi de îmbunătăţire continuă a funcţiilor de protecţie  

atribuite 

• În vederea realizării funcţiilor atribuite, arboretelor li se vor aplica şi alte măsuri de 

gospodărire diferenţiate, urmărindu-se optimizarea structurii sub aspectul 

compoziţiei, distribuţiei pe verticală şi desimii arborilor. Ansamblul de lucrări 

cuprinde intervenţii: de curăţire, îngrijirea culturilor, tăieri de conservare, tăieri de 

igienă ; 

• Pentru tipul de păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii 

grele sub raport ecologic, precum şi alte arborete în care nu este posibilă sau admisă 

recoltarea de produse principale, se impun numai lucrări speciale de conservare ; 

• În concluzie, staţiunea reprezintă o categorie silvică al cărui caracter de bază îl 

constituie producţia de masă lemnoasă şi a fost prima grupare ecologică mai 
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aprofundată şi studiată în corelaţia ei ecologică de detaliu dintre vegetaţie şi mediul ei 

de dezvoltare 
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