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INTRODUCERE 

 

 Pădurea reprezintă una dintre principalele resurse naturale regenerabile cu 

importanţă majoră  atât din punct de vedere economic cât mai ales din punct de 

vedere a oferirii unui plus calitativ calităţii vieţii componentei antropice care locuieşte 

în imediata vecinătate. Calitatea pădurii este influenţată de anumiţi factori 

determinatori factorul natural fiind principalul răspunzător prin condiţiile climatice, 

relief, sol şi nu în ultimul rând substrat geologic. 

 Schimbările climatice actuale îşi pun amprenta asupra acestei rezervaţii, 

Pădurea Mociar, atât ca impact direct asupra arborelui component cât şi ca impact 

asupra factorilor naturali fundamentali (sol, vegetaţie ierboasă etc). Stadiul actual de 

degradare a arborilor din cadrul Pădurii Mociar impune necesitatea realizării urgente 

de studii asupra tuturor componentelor de mediu ale rezervaţiei având ca obiectiv 

fundamental dezvoltarea durabilă a acesteia.  

  

Cuvinte cheie: caracteristici de sol, favorabilitate forestieră, tehnici U.A.V., 

NDVI, modelare G.I.S.,  

 

Studiul de faţă se concretizează într-o analiză complexă sol-specie forestieră-

influenţă climatică din punct de vedere a interrelaţionării componentelor amintite şi a 

dependenţei fiecărei componente faţă de celelalte pentru a stabili un optim necesar 

atât în vederea menţinerii biodiversităţii, a aplicării măsurilor ameliorative asupra 

indivizilor afectaţi cât şi pentru identificarea speciilor cu favorabilitate ridicată în 

vederea reîmpădurii pentru păstrarea durabilităţii temporale a zonei protejate. 

Implementarea metodologiei actuale utilizată în procesul de bonitare silvică, 

în cadrul modelelor de analiză spaţială G.I.S. având ca baze de date de intrare 

caracteristicile solului, duce la identificarea claselor de favorabilitate silvică cu 

acurateţe şi precizie foarte mare ducând la o calitate ridicată a analizei integrate a 

componentelor şi reprezentării spaţiale a acestora.  

Rezultatele modelelor de analiză spaţială se concretizază în hărţi tematice 

utilizabile pentru realizarea amenajametelor silvice şi informarea asupra teritoriului 

şi a unei baze de date digitale, utile administraţiei publice locale, pentru integrarea în 

modele de analiză spaţială proprii şi colecţii de baze de date digitale cu referinţă 

spaţială utilizate în procesul de evaluare a teritoriului şi luare a deciziilor. 
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Pădurea Mociar 

aparține Ocolului Silvic 

Gurghiu, Inspectoratul 

Silvic Județean Mureș, 

având o suprafață totală 

a unității de producție de 

2318,1 ha. Pădurea 

Mociar este situată în 

cadrul dealurilor 

Subcarpatice transilvane, 

mai exact în cadrul 

dealurilor Mureșului cu 

subdiviziunea dealurilor 

Reghinului (Fig. 1) fiind 

suprapusă zonei de luncă 

și terase a văii Gurgiului. 

 

 

 

Fig. 1: Poziția geografică a Pădurii Mociar 

 
Fig. 2: Poziționarea cantoanelor silvice ale Pădurii Mociar în raport cu limitele 

zonei de interes comunitar ROSCI0320 
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Fiind vorba despre o zonă ce aparține zonelor de interes comunitar studiile 

realizate asupra acestui teritoriu sunt cu preponderență înscrise pe această tematică 

de ocrotire și conservare a diversității naturale, încadrarea acestui teritoriu în cadrul 

zonelor naturale protejate (Natura 2000) implică asigurarea pe termen lung a 

supraviețuirii celor mai valoroase specii și habitate europene ce se află în pericol la 

momentul de față. 

 

STRUCTURA LUCRĂRII ŞI REZULTATELE CERCETĂRII 

Prin alegerea temei: „Cercetări privind învelișul pedogenetic din pădurea 

Mociar-Valea Gurghiului, în vederea stabilirii compoziției optime de împădurire” 

s-a avut în vedere obiectivul general al tezei de față și anume studiul învelișului 

pedogenetic din cadrul Pădurii Mociar cu scopul de a identifica caracteristicile de sol 

și sol-climat, sol-specii forestiere, deasemenea a fost urmărită realizarea unei analize 

corelative între acești factori, analiză care să permită individual dar și cumulat, 

obținerea unei imagini concrete a teritoriului analizat pe baza căreia să se poată 

identifica posibile soluții practice de amenajare și întreținere a specificului local cu 

minim efort. 

Lucrarea de față este structurată pe trei părți principale.  

- Stadiul actual al cunoașterii în cadrul căreia au fost analizate sursele 

bibliografie și metodologice asupra zonei de studiu și a problematicii analizate. S-a 

realizat astfel o retrospectivă privind cercetarea anterioară a Pădurii Mociar ca parte 

integrată a teritoriul Văii Gurghiului, a Depresiunii Trnsilvaniei ori a colectivelor de 

cercetare ale Institutului de cercetări şi amenajări forestiere ce au studiat cauzele 

uscării stejarului la nivel de ţară dar şi în pădurea Mociar. 

- Contribuția personală a fost direcționată pe mai multe direcții de cercetare 

privind învelișul de sol cu scopul de a identifica caracteristicile de sol și sol-climat, sol-

specii forestiere urmărind realizarea unei analize corelative între acești factori. 

 Având în vedere influența directă a caracteristicilor solurilor asupra 

dezvoltării speciilor forestiere din cadrul Pădurii Mociar au fost realizate nouă profile 

de sol situate în areale considerate reprezentative pentru arealul studiat și au fost 

identificate în cadrul analizelor de laborator principalalii parametri fizico-chimici.  

 S-a realizat astfel amplasarea spațială a celor nouă profile din interiorul 

arealului studiat, luându-se decizia de realizare a încă trei profile în afara zonei de 

studiu pentru a putea fi controlată mult mai bine zona din estul arealului studiat și 

totodată pentru a obține un coeficient de dispersie care să ducă la o interpolare a 

valorilor cu o eroare medie pătratică care să valideze interpolarea realizată. 

În urma analizei distribuției claselor și a tipurilor de sol la nivelul Pădurii 

Mociar s-a determinat faptul că în cadrul teritoriului studiat predomină solurile din 

clasa argiluvisoluri pe o suprafață de 2329 hectare ceea ce reprezintă 77.37% din 
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teritoriul studiat, urmat de soluri aparținând clasei hidrisoluri ocupând 15.86% din 

teritoriu. Ca urmare a realizării profilelor de sol, în cadrul fazei de teren, s-au 

identificat, în cadrul fazei de laborator, caracteristicile fizico-chimice pentru fiecare 

profil în parte ținând cont de metodologiile și procedele în vigoare, urmând ca în faza 

de birou acestea să fie analizate corelativ și comparativ pentru a scoate în evidență 

influențe positive și negative asupra arboretului și a covorului vegetal al Pădurii 

Mociar. 

 A fost identificată umiditatea actuală sau momentană a solului a cărei 

cunoaștere este extrem de importantă, în condițiile unei valori ridicate ale acesteia 

apa în exces înlocuind aerul din sol iar plantele fiind private de aerul necesar pentru 

respirație pot fi afectate.  

 Analiza texturii solului s-a realizat atât pentru fiecare profil de sol, pentru 

fiecare orizont identificat cât și pentru întreaga zonă studiată. Această caracteristică 

fizică a solului este foarte importantă în vederea caracterizării agrosilvoproductivă cât 

și pedoameliorative. 

 Pe baza tehnicilor G.I.S. au fost obținute baze de date raster în format digital, 

pentru toate caracteristicile de sol obținute în etapa de laborator. Utilizarea tehnicii 

interpolării spațiale pe baza modelului IDW se pretează cel mai bine pentru arealul 

studiat având o rată de validare de 91,3%, în comparație cu celelalte tehnici de 

interpolare realizate care prezintă o rată de validare mai mică (în intervalul 74,8-

80,4).  

 Valorile interpolate reprezentând pH-ul solului prezintă o variație mare la 

nivelul arealului studiat, atât din punct de vedere spatial cât și din punct de vedere 

valoric, încadrându-se în ecartul 4,90-5,76.  

 În ceea ce privește variația pH-ului pe profile se remarcă în cazul profilelor 1-

4 o reacție a solului acidă (cu valori ale pH-ului situate în jurul valorii de 6 la adâncimii 

mai mari de 40 de centimetrii.  

 În cadrul orizontului de suprafață cea mai ridicată valoare a pH-ului sa 

identificat în cazul profilelor 4 (luvosol tipic stagnic) și a profilului 5 (lovosol tipic 

stagnic glosic). 

În ceea ce privește cantitatea de azot, se observă o scădere pe direcție est-vest 

cu valori scăzute identificate teritorial în sectorul central nordic și vestic. Variația 

cantității de azot total (%) din sol variază în ecartul 0,170-7,72, valorile foarte mari 

fiind identificate punctual pe suprafața analizată. 

În cadrul capitolului 4 au fost analizate măsurătorile realizate în teren la 

nivelul parcelelor experimentale studiate legate de, diametrul arborilor, a înălțimii lor 

pe specii forestiere.  

În cadrul acestui capitol au fost monitorizate schimbările din cadrul Pădurii 

Mociar pe baza indicilor de teletecție realizat pentru perioada cuprinsă între anii 

1986-2016 având ca principal scop identificarea zonelor cu diferite grade de 
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dezvoltare a suprafeței împădurite pe baza benzilor spectrale a imaginilor satelitare 

LANDSAT disponibile gratuit, integrate în analiză pe baza indicelui NDVI.   

S-au realizat deasemenea o serie de zboruri cu ajutorul dronei Phantom 3 

Advanced atât în primăvara anului 2017 cât și în timpul maximului de vegetație (iunie 

2017) pentru realizarea unei baze de date pe perioade îndelungate de timp și 

utilizarea acestora în scopuri de cercetare la nivelul acelor parcele “problemă” unde s-

au identificat fenomene de uscare. 

 Capitolul 5 surprinde aspecte legate de încadrarea pe clase calitative de 

favorabilitate silvică ce oferă o imagine globală asupra problematicii sudiate însă 

pentru a surprinde în mod detaliat cu referință spațială încadrarea fiecărei parcele 

forestiere pe clase de favorabilitate specifică pentru speciile ce există la nivelul 

Pădurii Mociar, s-a utilizat un model complex G.I.S. de identificare a acestor clase prin 

acordarea unor note de bonitare specfice fiecărei specii forestiere analizate.   

 
Fig. 3: Nota de bonitare silvică a Pădurii Mociar 

  

 Această încadrare pe clase de favorabilitate pentru speciile de arbori care se 

regăsesc la momentul de față la nivelul Pădurii Mociar ajută la obținerea unei imagini 

individuale asupra asigurării unor condiții favorabile ori restrictve pentru anumite 

specii dar și la obținerea unei imagini globale asupra favorabilității forestiere. 

Obținerea acestor hărți tematice de favorabilitate individuală devine obiectivul 

principal al studiului, pe baza lor putându-se oferi soluții viabile de plantare a 

anumitor specii pentru care s-a identificat o favorabilitate ridicată. 
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CONCLUZII GENERALE 

La nivelul Pădurii Mociar s-au identificat o serie de probleme legate de starea 

de sănătate a arborilor precum extinderea numărului de indivizi care se usucă pe 

picior (atât pentru exemplare cu vârstă mare cât și pentru exemplare cu vârstă de 

până la 40 de ani) ), în cadrul parcului (în parcela 58 existând indivizi care depășesc 

vârsta de 300 de ani, a căror importanță este una majoră, de aici importanța 

identificării factorilor favorabili apariției acestui proces de uscare atât la exemplarele 

vârstnice cât și a celor tinere). 

 În cadrul campaniilor de teren s-au identificat factori cauzali și efecte ale 

uscării arborilor cum sunt coroanele reduse ca dimensiune a arborilor ceea ce indică, 

la o primă analiză, un dezechilibru nutritiv al acestora, precum și înmlăștinirea 

puternică a solului, depășirea măsurilor luate la nivel local sub forma șanțurilor de 

drenaj pentru reducerea excesului de umiditate.  

Au fost identificate și o serie de probleme legate de prezența unor atacuri 

periodice a defoliatorilor precum și existența unor agenți patogeni ce limitează 

dezvoltarea speciilor forestiere din cadrul pădurii. 

 Un plus de informații a fost adus prin măsurătorile efectuate în cadrul 

benzilor experimentale unde a fost măsurat diametrul arborilor pe specii (gorun, tei, 

paltin, stejar pedunculat, frasin, stejar roșu, sânger, păducel, larice, castan comestibil, 

chiparos de California, molid etc), a fost calculat diametrul mediu al fiecărui exemplar 

și s-a măsurat de asemenea înălțimea arborilor pentru fiecare specie. Astfel s-a 

identificat faptul că cele mai mari valori ale diametrului mediu se regăsesc la pin 

(18,61 cm), molid (16,2 cm), gorun (13,35 cm), urmat de stejarul pedunculat (cu 12,65 

cm),  tei (cu 11,28 cm) și carpen (cu 11, 73 cm). Cele mai mari înălțimi au fost 

identificate la pin (16,83 m), molid (16,7 m), stejar roșu (15,08 m) și chiparosul de 

California cu 12,9 m. 

 În urma analizei pe clase de favorabilitate silvică dependent de factorii de 

mediu determinanți (temperatură medie anuală, precipitații medii anuale, numărul 

zilelor cu temperaturi ˃10° C, suma temperaturilor ˃10° C, excesul de precipitații, 

volumul edafic util etc) s-a obținut o imagine globală a claselor de favorabilitate 

pentru doisprezece specii forestiere (Quercus robur (Stejar pedunculat), Quercus 

pedunculiflora (Stejar brumăriu), Robinia pseudoacacia (Salcâm), Quercus cerris (Cer), 

Quercus frainetto (Gârniță), Fraxinus excelsior (Frasin), Carpinus betulus (Carpen), Acer 

pseudoplatanus (Paltinul de munte), Tillia cordata (Tei), Prunus avium (Cireș),  

Quercus petraea (Gorun), Fagus sylvatica (Fag), Abies alba (Brad alb) (Fig. 4, Fig. 5).    
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  Din categoria obiectivelor ce se vor urmări pentru perioada următoare cade 

accentul pe monitorizarea continuă a zonelor „problematice” cu ajutorul tehnicilor 

U.A.V. și pe realizarea unor studii silvice continue privind evoluția speciilor forestiere 

din cadrul benzilor experimentale. 

 

 

 

 

  

  

  

Fig. 4. Favorabilitatea maximă la nivel 

de parcelă forestieră pentru Abies 

alba (sus), Acer platanoides (mijloc) și 

Carpinus betulus (jos) 

Fig. 5. Favorabilitatea maximă la nivel 

de parcelă forestieră pentru Frasinux 

excelsior (sus), Fagus sylvatica 

(mijloc) și Prunus avium (jos) 
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ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIILE INOVATOARE ALE TEZEI 

 

Elemente de originalitate care au fost aduse în cadrul studiului de față au în 

prim plan următorele aspecte: 

 [1]. Analiza integrată a componentelor de mediu reprezentată de studiul 

reliefului, a vegetației, a elementelor climatice și a caracteristicilor de sol care a 

permis obținerea unei imagini complete și complexe asupra Pădurii Mociar; 

 [2]. Realizarea de modele de analiză spațială pentru extrapolarea prin 

interpolare a principalelor caracteristici de sol (variația pH-ului, a azotului și 

humusului din sol, a raportului C/N și a volumului edafic util) ; 

  [3]. Analiza stadiului de dezvoltare a Pădurii Mociar pe baza tehnicilor de 

teledetecție pe o perioadă cuprinsă între 1986-2016  prin dezvoltarea de analize 

spațiale pe baza indicelui NDVI pentru perioade caracteristice susținute de imagini 

satelitare LANDSAT; 

 [4]. Utilizarea tehnicilor U.A.V. pentru observarea și analiza indirectă a 

calității coronamentului cu scopul monitorizării permanente a zonelor/parcelelor 

„problemă” ; 

 [5]. Realizarea studiilor de bonitare având ca scop identificarea suprafețelor 

cu favorabilitate maximă pentru speciile forestiere cu cea mai mare răspândire în 

cadrul Pădurii Mociar folosind tehnici G.I.S. de analiză și cartare necesare pentru un 

management durabil al zonei. 
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