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INTRODUCERE

Aria protejată „Logăneşti” repre-
zintă o suprafaţă de pădure, atribuită 
la categoria rezervaţii naturale, B de 
plante medicinale (Legea privind fon-
dul ariilor naturale protejate de stat. //
Monitorul Oficial al rM nr.66-68, din 
16.07.1998, art. 442). Până în pre-
zent nu a fost cunoscută compoziţia 
floristică şi fitocenotică a Ariei prote-
jate „Logăneşti”. Pentru realizarea 
acestui subiect a fost cercetată flora 
şi vegetaţia Ariei protejate „Logăneşti” 
cu scopul determinării valorii, situaţiei 
actuale şi elaborării măsurilor de opti-
mizare a conservării biodiversităţii.

MATERIALE şI METODE 

Aria protejată “Logăneşti” reprezin-
tă o suprafaţă de pădure (710 ha) cu 
arborete valoroase de gorun (Quercus 
petraea) şi puţine suprafeţe de stejar 
(Quercus robur) (foto 1,2), atribuită la 
categoria - ecosisteme forestiere de 
gorun, stejar pedunculat şi fag (Pos-
tolache, 2002). Se află în cadrul par-
celelor (24,25,26,29,30,31,35,36) din 
Ocolul Silvic Logăneşti, Întreprinderea 
Silvică Hânceşti (tabelul 1). este situa-
tă la sud-est de comuna Logăneşti, ra-
ionul Hânceşti amplasată pe un platou 
de la care coboară versanţi cu expozi-
ţie sud-vest, nord-est şi a. Altitudinea – 
165-310 m. Sol cenuşiu de pădure.

cercetările floristice şi fitoceno-
tice s-au efectuat după metode ac-
ceptate în domeniu (Braun-Blanquet, 
1964; Borza, Boşcaiu, 1965). 

REZULTATE şI DISCUŢII

Aria protejată “Logăneşti” este 
constituită din comunităţi forestie-

re. Mai jos prezentăm diversitatea 
arboretelor, diversitatea floristică şi 
diversitatea fitocenotică.

Diversitatea arboretelor. După 
provenienţă în Aria protejată “Logă-
neşti” au fost evidenţiate 4 categorii 
de arboreturi: natural fundamenta-
le, parţial derivate, total derivate şi 
cultivate. După productivitate sunt 
arboreturi de productivitate mijlocie 
şi inferioară (tabelul). 

arboreturi natural fundamen-
tale. S-au evidenţiat în 35 subparce-
le cu o suprafaţă totală de 662,6 ha, 
ceea ce constituie 93,3 % din supra-
faţa ariei protejate (tabelul, harta). 

Arboreturi natural fundamenta-
le de gorun. Sunt în 21 subparcele 
(tabelul 1). Ocupă o suprafaţă de 
570,8 ha, ceea ce constituie 81,2% 
din suprafaţa ariei protejate. S-au 
format la altitudinea de 200-318 m 
pe un platou şi pe versanţi cu expo-
ziţie nord-vest, nord-est, sud-vest, 

sud-est. Mai frecvent sunt arborete 
pure de gorun cu vârsta cuprinsă 
între 20-80 ani, de productivitate 
mijlocie (80-246 m3/ha). În arborete 
predomină gorunul (Quercus petra-
ea). A fost înregistrată participarea 
în arboret a carpenului (Carpinus 
betulus), teiului (�ilia tomentosa, 
�. cordata) şi frasinului (Fra�inus 
e�celsior). Sporadic se întâlnesc 
în arboret cireşul (Cerasus avium), 
paltinul de câmp (Acer platanoides), 
sorbul (Sorbus torminalis) şi jugas-
trul (Acer campestre).

Arboreturi natural fundamentale 
de stejar pedunculat. Au fost evi-
denţiate în 13 subparcele. Ocupă 
o suprafaţă de 89,9 ha, ceea ce 
constituie 12,7 % din suprafaţa ariei 
protejate. Sunt arborete de produc-
tivitate mijlocie (177-227 m3/ha). Au 
fost evidenţiaţi câţiva arbori de stejar 
pedunculat, care pot fi atribuiţi la ca-
tegoria de arbori remarcabili (foto).
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Arboret natural fundamental de 
stejar pufos (Quercus pubescens). 
S-a format pe un versant cu expozi-
ţie sud-vest, la altitudinea de 210 m 
(subparcela 31f). Ocupă o supra-
faţă de 1,9 ha. Vârsta – 65 ani.

Arboreturi parţial derivate. Au 
fost evidenţiate 7 arboreturi parţial 
derivate de gorun cu o suprafaţă to-
tală de 34,2 ha şi un arboret de ste-
jar pedunculat cu suprafaţa de 7,0 
ha. există arboreturi mixte, în unele 
predomină carpenul, frasinul, teiul. 
Ponderea de participare a gorunu-
lui şi stejarului este neînsemnată. 
Speciile însoţitoare sunt cireşul, ju-
gastrul şi paltinul de câmp. Volumul 
masei lemnoase a acestor arborete 
constituie 85-230 m3/ha. 

arboret total derivat. A fost evi-

denţiat un arboret total derivat, cu o 
suprafaţă de 0,3 ha în subparcela 
24 e. Se caracterizează printr-o 
productivitate de 160 m3/ha. 

arboreturi cultivate. Au fost 
plantate 3 arboreturi de stejar pe-
dunculat (suprafaţa 3,2 ha), 3 arbo-
returi de frasin (suprafaţa 4,6 ha) şi 
un arboret de salcâm (suprafaţa 0,6 
ha). Arboretele de stejar pedunculat 
au fost create cu o mare participare 
a frasinului (4 unităţi). cele de frasin 
şi de salcâm sunt arboreturi pure.

Diversitatea floristică. În 
Aria protejată “Logăneşti” au fost 
evidenţiate 240 specii de plante 
vasculare, dintre care 22 specii de 
arbori, 17 specii de arbuşti şi 201 
specii de plante ierboase.

arborii. În arboreturi au fost 
evidenţiate 22 specii de arbori. cele 
mai mari suprafeţe sunt ocupate de 
gorun (Quercus petraea). La altitu-
dini mai joase predomină stejarul 
pedunculat (Quercus robur). A fost 
evidenţiată o suprafaţă de stejar 
pufos (Quercus pubescens). În 
unele suprafeţe din aria protejată 
predomină carpenul (Carpinus 
betulus), frasinul (Fra�inus e�cel-
sior) şi teiul (�ilia cordata, �ilia to-
mentosa). Speciile însoţitoare sunt: 
Acer campestre, Acer platanoides, 
Acer tataricum, Cerasus avium, 

Malus sylvestris, Populus tremula, 
Pyrus pyraster, Sali� alba, Sorbus 
aucuparia, Sorbus torminalis, Ul-
mus carpinifolia, Ulmus levis. Sunt 
puţine suprafeţe cu specii de plante 
alohtone (�obinia pseudacacia, 
Gleditcia treacantus). Arţarul ameri-
can (Acer negundo) este întâlnit pe 
la marginea pădurii.

Arbuştii. În stratul arbuştilor din 
Aria protejată „Logăneşti” au fost 
evidenţiate 17 specii de arbuşti. 
cel mai des este întâlnit cornul 
(Cornus mas) şi scumpia (Cotinus 
coggygria). Restul speciilor de ar-
buşti (Corylus avellana, Crataegus 
curviseoala, Crataegus monogy-
na, Euonymus europaea, Euony-
mus verrucosa, Ligustrum vulgare, 
�hamnus catarctica, �osa canina, 
Sambucus nigra, Staphylea pin-
nata, Swida sanguinea, �iburnum 
lantana) se caracterizează printr-o 
abundenţă neînsemnată. Porum-
belul (Prunus spinosa) şi amorfa 
(Amorpha fruticosa) sunt întâlniţi pe 
la marginea pădurii.

stratul ierburilor. În Aria pro-
tejată „Logăneşti” au fost evidenţi-
ate 201 specii de plante ierboase: 
Achillea collina, Acinos arvensis, 
Aegonychon purpureo-caeruleum, 
Aegopodium podagraria, Agrimonia 
eupatoria, Ajuga genevensis, Ajuga 
la�manni, Ajuga reptans, Alyssum 
calycinum, Alliaria petiolata, Allium 
ursinum, Anemonoides ranuncu-
loides, Anchusa officinalis, An-
thriscus  silvestris, Arctium tomento-
sum, Aristolochia clematitis, Artemi-
sia absinthium, Artemisia austriaca, 
Artemisia vulgaris, Arum orientale, 
Asarum europaeum, Asparagus 
tenuifolius, Asparagus verticilatus, 
Astragalus glycyphyllos, Ballota ni-
gra, Berteroa incana, Betonica of-
ficinalis, Bothriochloa ischaemum, 
Brachypodium silvaticum, Bromop-
sis benecengi, Buglossoides ar-
vensis, Campanula bononiensis, 
Campanula persicifolia, Campan-
ula trachelium, Canabis ruderalis, 
Capsela bursa pastoris, Cardaria 
draba, Care� brevicollis, Care� pi-
losa, Care� sylvatica, Centaurea dif-
fusa, Centaurea pseudomaculosa, 
Cerinte minor Chaerophyllum bul-
bosum, Chelidonium majus, Chen-
podium polyspermum, Cichorium 
inthybus, Cirsium setosum, Cirsium 
vulgare, Clinopodium vulgare, Con-
solida paniculata, Convollaria maja-
lis, Convolvulus arvensis, Coryda-
lis marscahliana, Corydalis solida, 

Crepis setosa, Cucubalus bacifer, 
Cynoglossum officinale, Dactylis 
glomerata, Daucus carota, Den-
taria bulbifera, Dianthus campestris, 
Echinops sphaerocephalus, Echium 
vulgare, Elytrigia repens, Erigeron 
annuus, Euphorbia amygdaloides, 
Euphorbia cyparissias, Falcaria 
vulgaris, Falopia arvensis, Festuca 
valesiaca, Ficaria verna, Filipendu-
la vulgare, Fragaria vesca, Gagea 
lutea, Gagea pusilla, Galanthus ni-
valis, Galeobdolon luteum, Galium 
apparine, Galium odoratum, Ga-
lium verum, Geranium sylvaticum, 
Geum urbanum, Glechoma hirsuta, 
Hedera heli�, Helianthus tuberosus, 
Helychrisum arenarium, Heracleum 
sibiricum, Hieracium caespitosum, 
Hieracium pilosella, Humulus lupu-
lus, Hypericum hirsutum, Hypericum 
perforatum, Inula britanica,Inula 
germanica, Inula hirta, Iris gramin-
ea, Isopyrum thalictroides, Lamium 
album, Lamium ample�icaule, La-
mium maculatum, Lamium purpure-
um, Lapsana communis, Latyrus 
aureus,Latyrus niger, Latyrus vene-
tus, Lavatera thuringiaca, Leont-
odon hispidus, Leonurus cardiaca, 
Lilium martagon, Linaria genistifolia, 
Linaria vulgaris, Linum austriacum, 
Lisimachia numularia, Melampyrum 
nemorosum, Melandrium album, 
Melica nutans, Melica picta, Me-
lica transilvanica, Melica uniflora, 
Melilotusw officinale, Melissa offi-
cinalis, Mercurialis petrenis, Milium 
effusum, Mycelis muralis, Myosotis 
ramosissima, Nectaroscordum di-
oscoridis, Nonea pulla, Oryganum 
vulgare, Petasites hybridus, Phleum 
phleoides, Phlomis tuberosus, Ph-
ysalis alkekengi, Piptaterum vire-
scens, Plantago lanceolata, Plan-
tago major, Platanthera bifolia, Poa 
angustifolia, Poa nemoralis, Po-
lygonatum latifolium, Polygonatum 
multiflorum, Polygonum amphibium, 
Polygonum aviculare, Potentila 
recta, Potentilla impolita, Prunella 
vulgaris, Pulmonaria officinalis, Py-
rethrum corymbosum, �anunculus 
casubicus, �anunculus polyan-
themos, �orippa austriaca, �ubus 
caesius, �ume� acetosa, Salvia 
nemorosa, Salvia pratensis, Salvia 
verticilata, Sambucus ebulus, Sani-
cula europaea, Saponaria officinalis, 
Scilla bifolia,Scrophularua nodosa, 
Scutellaria altissima, Sedum ma�i-
mum, Setaria viridis, Silene nutans, 
Solanum dulcamara, Sonchus ar-
vensis, Stachs germanica, Stachys 
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annua, Stacys silvatica, Stellaria 
holostea, Symphytum  officinale, 
Symphitum tauricum, �anacetum 
vulgare, Taraxacum officinale, Thal-
ictrum minus, �hlaspi arvense, �hy-
mus marschallianus, �ragopogon 
dubius, �rifolium arvense, �rifolium 
pretense, �rifolium repens, �ulipa 
biebersteiniana, �ussilago farfara, 
Urtica dioica, Valeriana officinalis, 
�erbascum phlomoides, �erbena 
officinalis, Veronica austriaca, Vicia 
dumetorum, �incetohicum hirundi-
naria, �iola alba, �iola mirabilis, �i-
ola reichenbaciana, �iscum album, 
Xanthium strumarium, Xeranthe-
mum annuum.

În stratul ierburilor, pe parcursul 
anului, devin pronunţate câteva si-
nuzii. Primăvara devreme, până la 
apariţia frunzelor pe copaci, înflo-
resc viorelele (Scilla bifolia), brebe-
neii (Corydalis solida), floarea vân-
tului (Anemonoides ranunculoides), 
găinuşa (Isopyrum thalictroides), 
grâuşorul (Ficaria verna). Puţin mai 
târziu înfloresc dentiţa (Dentaria 
bulbifera), leurda (Allium ursinum), 
lăcrămioarele (Convallaria majalis). 
Sunt câteva specii de plante care 
îşi păstrează o parte de frunze în 
timpul iernii: Asarum europaeum, 
Care� brevicollis, Care� pilosa, Eu-
phorbia amygdaloides, Galeobdo-
lon luteum. Gradul de acoperire cu 
ierburi variază în funcţie de arboret. 
Primăvara, până la apariţia frunze-
lor pe copaci, gradul de acoperire 
în multe locuri este de 50-70%. La 
sfârşitul lunii august gradul de aco-
perire a stratului ierbos în aceleaşi 
locuri scade până la 20%. 

În aria protejată au fost eviden-
ţiate 10 specii de plante rare: Sor-
bus aucuparia, Sorbus torminalis, 
Staphylea pinnata, Arum orientale, 
Asparagus tenuifolius, Galanthus 
nivalis, Lilium martagon, Nectaros-
cordum dioscoridis, Platanthera bi-
folia, �ulipa biebersteiniana.

Analiza taxonomică. În Aria pro-
tejată „Logăneşti” au fost evidenţiate 
populaţii a 240 specii de plante vas-
culare care aparţin la 168 genuri şi 
53 familii. Cele mai multe specii in-
clud familiile Asteraceae – 26 specii 
şi Lamiaceae 27 – specii de plante, 
după care urmează familiile Poaceae 
şi �osaceae, cu câte 15 specii.

Analiza  bioformelor. În baza  
analizei bioformelor, în Aria protejată 
„Logăneşti” s-a stabilit predominarea 
hemicriptofitelor (52,8%). terofitele 
cu 19,7% deţin locul doi, iar fanero-

fitele cu 14,0% ocupă locul trei. este 
destul de ridicată şi cota geofitelor 
10,5%. După durata de viaţă  preva-
lează speciile perene (figura 1 A).

Analiza geoelementelor. În 
rezultatul analizei geoelementelor  
s-a evidenţiat că  55,8%  de specii 
din Aria protejată „Logăneşti” sunt 
de origine euroasiatică. cota speci-
ilor de origine europeană constituie 
23,9%, iar cota celorlalte geoele-
mente este sub 5 % (figura 1 B).

Analiza indicilor ecologici. 
flora din Aria protejată „Logăneşti” 
a fost analizată sub aspectul a trei 
indici ecologici: umiditate (u), tem-
peratură (t) şi reacţia solului (r). 

După regimul de umiditate (U) 
s-a constatat predominarea specii-
lor de plante mezofite (48,4%) şi xe-
romezofite (39,5%). cota speciilor 
din staţiuni mai umede şi mai uscate 
este cu mult mai mică (figura 2).

conform cerinţelor faţă de tem-
peratură în flora Ariei protejate „Lo-
găneşti” au fost evidenţiate 6 cate-

gorii de plante, dintre care doar 3 
sunt bine exprimate. Cele mai mul-
te specii de plante (68,9%) din Aria 
protejată „Logăneşti” sunt atribuite 
la categoria de specii micro-mezo-
terme. Urmează speciile moderat-
termofile - 24% şi speciile cu cerin-
ţe mari faţă de căldură 25,4%.

În funcţie de acomodarea la 
condiţiile edafice (reacţia solului) 
speciile de plante din Aria protejată 
„Logăneşti” se încadrează în 5 ca-
tegorii. Cele mai multe specii sunt 
atribuite la categoria slab acid-neu-
trofilă - 45,4%.

Diversitatea fitocenotică. Co-
munităţile vegetale de gorun au fost 
atribuite la 2 asociaţii: As. Carpino-
Quercetum petraeae (Borza,1941) şi 
As. �ilieto tomentosae-Carpinetum 
Doniţă, 1968. Suprafaţa de pădure 
de stejar pedunculat a fost atribuită 
la asociaţia Querco (roboris) Carpi-
netum Soó et Pocs, 1957. Suprafaţa 
de pădure de stejar pufos a fost atri-
buită la asociaţia Cotino-Quercetum 
pubescentis Soo, 1932.

Impacte naturale şi antropice. 
În rezultatul folosirii unor tehnologii 
neadecvate în gestionarea arbore-
telor natural fundamentale, în Aria 
protejată „Logăneşti” au apărut 9 
suprafeţe (45,5 ha) cu arborete par-
ţial derivate şi 3 suprafeţe (4,6 ha) 
cu arborete total derivate.

În Aria protejată „Logăneşti” 
s-au creat 5,8 ha (subparcelele 
24G, 24H, 24i, 31e, 36B, 36C) su-
prafeţe de pădure în condiţii neco-
respunzătoare staţiunii.

Chiciura din noiembrie 2000 a 
afectat arboretele de gorun de pe 
platouri.

evacuarea lemnului din pădure 
pe timp nepotrivit a deteriorat drumu-
rile principale din pădure. Actualmen-
te unele drumuri sunt impracticabile. 

La marginea pădurii a fost în-
registrată specia invazivă – arţarul 
american (Acer negundo). 

Conservarea biodiversităţii. Aria 
protejată „Logăneşti” este o suprafa-
ţă reprezentativă de pădure de gorun 
şi de stejar pedunculat, caracteristică 
pentru pădurile din Centrul Moldovei. 
După compoziţia floristică şi peisagisti-
că este o suprafaţă de pădure valoroa-
să. include un genofond constituit din 
240 specii de plante vasculare, dintre 
care 22 specii de arbori, 17 specii de 
arbuşti şi 201 specii de plante ierboa-
se. 10 specii sunt atribuite la catego-
ria de plante rare: Sorbus aucuparia, 
Sorbus torminalis, Staphylea pinnata, 
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Arum orientale, Asparagus tenuifolius, 
Galanthus nivalis, Lilium martagon, 
Nectaroscordum dioscoridis, Platan-
thera bifolia, �ulipa biebersteiniana. 
În teritoriul Ariei protejate „Logăneşti” 
a fost evidenţiată o suprafaţă de 
pădure de stejar pufos care necesită o 
protecţie adecvată şi câţiva arbori de 
stejar pedunculat, care pot fi atribuiţi 
la categoria de arbori remarcabili.

Prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 1539 din 25 
februarie 1998, această suprafaţă 
de pădure a fost atribuită la catego-
ria rezervaţii naturale, B de plante 
medicinale (Legea privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat. //
Monitorul Oficial al rM, nr. 66-68, 
din 16.07.1998, art. 442).

Recomandări de optimizare a 
conservării diversităţii plantelor. 

1. În scopul stopării reducerii su-
prafeţelor cu arborete natural funda-
mentale, se propune ca în arboretele 
natural fundamentale din 35 subpar-
cele (suprafaţa de 662,6 ha) din Aria 
protejată „Logăneşti” de gestionat nu-
mai prin metoda tăierilor succesive în 
condiţii de instalare şi de dezvoltare 
a seminţişului. regenerarea gorunu-
lui şi a stejarului se va efectua numai 
din contul regenerării naturale.

2. În arboretele parţial derivate 
(45,5 ha) şi în arboretele total de-
rivate (4,6 ha) lucrările silvotehnice 

se recomandă de efectuat pentru 
crearea arboretelor intermediare, 
prin regenerare naturală, susţinând 
extinderea speciilor edificatoare 
(gorunul şi stejarul).

3. De eliminat arţarul american 
(Acer negundo) de pe toată supra-
faţa Ariei protejate „Logăneşti”.

4. La intrarea în pădure din di-
recţia comunei Logăneşti de insta-
lat un panou informativ.

CONCLUZII

Aria protejată “Logăneşti“ repre-
zintă o suprafaţă (710 ha) de pădu-
re caracteristică pentru pădurile din 
centrul Moldovei. este constituită 
din arboreturi natural fundamentale 
de gorun (Quercus petraea) şi de 
stejar pedunculat (Quercus robur), 
arborete derivate şi arborete culti-
vate  de stejar pedunculat, de frasin 
şi de salcâm. 

compoziţia floristică include un 
genofond din 240 specii de plante 
vasculare, dintre care 22 specii de 
arbori, 17 specii de arbuşti şi 201 
specii de plante ierboase. Au fost 
înregistrate 10 specii de plante rare. 
comunităţile vegetale de gorun au 
fost atribuite la 2 asociaţii: As. Car-
pino-Quercetum petraeae (Borza, 
1941) şi As. �ilieto tomentosae-Car-
pinetum Doniţă, 1968. Suprafaţa de 

pădure de stejar pedunculat a fost 
atribuită la asociaţia Querco (robo-
ris) Carpinetum Soó et Pocs, 1957. 
Suprafaţa de pădure de stejar pufos 
a fost atribuită la asociaţia Cotino-
Quercetum pubescentis Soo, 1932.

Pentru optimizarea conservării 
biodiversităţii, în lucrările de recon-
strucţie ecologică este necesar de 
lărgit suprafeţele cu arborete simila-
re arboretelor natural fundamentale. 
Ar fi posibil de efectuat aceste lucrări 
prin substituirea arboretelor cultivate 
cu arborete de o compoziţie similară 
celor natural fundamentale. 
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infOrMAţii ştiinţifice

Arboretele din Aria protejată “Logăneşti”
Parc./

subprc.
Suprafa-

ţa, ha
Altitudine, 

m
Expo-
ziţia TS Categoria arboretului Compoziţia 

actuală
Vârsta

ani
D

cm
H
m

Volum, 
m3/ha

Creşt,
m3/ha

Gorun
30D 6,9 240-290 NV 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go1te1fr 20 14 10 82 5,2
36G 3,4 240-288 SV 6155 Natur. fund. prod. mij. 6Go2te2fr 20 14 10 88 5,9
24A 5,6 300 Ne 6155 Natur. fund. prod. mij. 4Go4Te1Ca1Pa 20 14 10 104 6,7
25D 3,8 280 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 7Go3Te 30 16 14 178 8,5
35f 6,3 230-270 e 6155 Natur. fund. prod. mij. 7Go2te1fr 50 18 16 194 7,2
29i 12,3 258-308 Ne 6155 Natur. fund. prod. mij. 9Go1Te 55 20 18 180 4,8
35G 2,8 210 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 3Go4fr2te1ca 55 18 18 216 7,4
35C 4,4 200 e 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go2fr 55 18 16 147 4,8
31A 19,4 240-300 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 7Go3Te 60 22 17 193 5,9
36f 67,7 210-290 SV 6155 Natur. fund. prod. mij. 6Go2fr2te 60 20 16 169 5,6
25e 81,6 210-320 V 6155 Natur. fund. prod. mij. 9Go1Te 65 22 18 180 4,3
30A 1,6 300 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 6Go4Te 65 20 18 186 4,6
29K 34,2 200-318 Ne 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go2Te 70 30 20 218 4,1
36A 4,6 262-290 Se 6155 Natur. fund. prod. mij. 10Go 70 22 19 198 3,8
26A 61,9 240-300 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 10Go 70 24 18 206 4,3
30B 91,7 247-300 NV 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go2fr 75 26 16 154 4,2
31B 34,7 220-290 Platou 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go1fr1te 75 24 18 180 3,8
24B 45,1 220-290 e 6155 Natur. fund. prod. mij. 7Go2fr1te 80 32 20 246 3,8
35A 34,9 230-290 Ne 6155 Natur. fund. prod. mij. 8Go2Te 80 32 18 199 5,5
36e 12,9 206-240 NV 6155 Natur. fund. prod. mij. 10Go 80 30 18 196 4,3
24C 35,0 240-300 Ne 6155 Natur. fund. prod. mij. 9Go1fr 80 24 19 198 3,2

Stejar
29H 11,7 210-275 Ne 6157 Natur. fund. prod. mij. 5St3te2fr 50 22 18 198 7,1
35D 1,3 190 Platou 6157 Natur. fund. prod. mij. 3St2fr3ca2te 55 18 17 177 6,5
30C 6,3 240-298 NV 6157 Natur. fund. prod. mij. 6St2te2fr 55 18 17 180 5,7
29C 6,3 190-240 NV 6157 Natur. fund. prod. mij. 7St2fr1te 60 28 18 189 5,8
31C 8,5 220-250 Platou 9340 Natur. fund. prod. inf. 6St2r2Te 65 20 15 152 4,6
36D 1,8 165 Platou 6157 Natur. fund. prod. mij. 10St 70 20 18 173 3,9
24J 4,2 200-240 V 6157 Natur. fund. prod. mij. 8St2fr 75 24 19 191 3,5
31D 3,2 200 Platou 6157 Natur. fund. prod. mij. 3St2fr2ca2te 75 24 18 168 3,9
35B 14,8 220 e 6157 Natur. fund. prod. mij. 5St3te2fr 80 36 20 218 5,9
29f 3,2 195 Platou 6157 Natur. fund. subprod. 5St2te2ca1fr 90 42 20 205 2,4
35e 21,5 200 Platou 6157 Natur. fund. prod. mij. 8St2fr 95 40 21 213 4,4
29e 5,1 200 Platou 6157 Natur. fund. subprod. 10St 100 32 21 227 1,3
29B 2,0 205-225 NV 6157 Natur. fund. subprod. 7St3fr 100 38 20 175 1,2

Stejar pufos
31f 1,9 210 SV 9330 Natur. fund. prod. mij. 10Stp 65 16 10 112 1,1

Gorun
24f 4,1 310 Platou 6155 Parţial derivat 2Go7Te1Ca 20 14 10 107 7,1
29D 8,9 200-240 NV 6155 Parţial derivat 4Go2fr2ca1te1Pa 20 12 10 85 7,4
29A 4,6 250-275 Ne 6155 Parţial derivat 3Go3Te2r2Pa 25 14 11 95 5,8
25B 11,1 230-260 SV 6155 Parţial derivat 2Go4te3ca1fr 30 16 14 154 8,5
25C 1,6 220 V 6155 Parţial derivat 2Go2fr3ca3te 35 18 14 139 7,7
26C 1,0 210 Ne 6155 Parţial derivat 3Go2fr3ca2te 70 24 18 200 4,6
25A 2,9 240 e 6155 Parţial derivat 3Go3fr2te2ca 80 28 20 230 3,8

Stejar
24D 7,0 220 Platou 6157 Parţial derivat 3St3fr2te2ca 35 16 16 160 7,5

Stejar
24e 0,3 210 Platou 6157 Total deriv. prod. inf. 8Plt2St 70 32 21 192 1,8

Stejar
36B 1,3 172 Platou 6157 Artif. prod. mij. 6St4fr 40 18 14 114 6,9
24G 1,4 210 Platou 6157 Artif. prod. mij. 4St4fr2ca 75 28 20 198 3,8
24H 0,5 210 Platou 6157 Artif. prod. mij. 4St6fr 45 18 17 154 6,0

frasin
24i 0,9 200 Platou 6157 Artif. prod. mij. 10fr 50 18 18 178 6,2
31e 2,0 190 Platou 6157 Artif. prod. mij. 6fr4Sc 60 24 18 173 5,5
26B 1,7 220 SV 6155 Total deriv. prod. inf. 4fr3ca2te1Go 70 24 18 167 4,2

Tei
29J 4,3 310 Platou 6155 Parţial derivat 5Te4Go1Pa 20 8 7 67 5,6

Tei
29G 3,6 195-220 Ne 6157 Total deriv. prod. mij. 5te4ca1fr 50 20 19 211 7,8

Salcâm
36C 0,6 170 Platou 6157 Artif. prod. inf. 10Sc 5 1 1 1,4


