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Importanța problemei
• În sistemul de măsuri privind ocrotirea ecosistemelor forestiere un
rol important îi revine resurselor genetice naturale ale plantelor
forestiere ca bază genetică forestieră autohtonă în vederea
asigurării sporirii productivităţii pădurilor și a capacității de
protecție a ecosistemelor forestiere.
• Conservarea resurselor genetice forestiere reprezintă o sarcină
primordială a silviculturii contemporane, confirmată în prezent cu
numeroase pericole de diminuare a suprafeței totale a acestuia, de
întrerupere a continuității arboretelor.
• Importanța problemei conservării resurselor genetice forestiere
(RGF) este estimată prin resursele (umane, materiale și timp)
alocate pentru îmbunătățirea condițiilor acestor resurse (RGF).

Definiţii
• Resursele genetice - sunt fonduri de gene care au importanţă
silvică, ştiinţifico-practică şi au valoare de întrebuinţare în prezent
şi în viitor. În silvicultură, resursele genetice, în sens larg, includ
arborete naturale şi chiar artificiale din specii autohtone sau
introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ.
• Conservarea resurselor genetice forestiere face parte din marea
problemă a conservării pădurilor în general.

Importanţa resurselor genetice forestiere
• Creşterea productivităţii pădurilor și a capacității de protecție a acestora în
condițiile adaptării la schimbările climatice.
• În cadrul măsurilor de mare amploare şi de lungă durată vizând creşterea
productivităţii arboretelor, utilizarea materialului săditor din proveniențe
cunoscute, selecţionate şi ameliorate genetic are o importanţă practică
deosebită şi imediată.
• Resursele genetice forestiere asigură adaptabilitatea populaţiilor şi speciilor
într-un mediu în schimbare prin menţinerea unui nivel corespunzător de
variabilitate genetică.
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Reglementările internaționale a resurselor genetice forestiere
Resursele genetice forestiere fac parte, din multitudinea problemelor pădurii, abordată la
nivel european.
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru dezvoltare şi mediu (Rio de Janeiro, 1992) care a
adoptat Convenţia asupra biodiversităţii, Conferinţele Ministeriale pentru protecţia
pădurilor în Europa, Strasbourg 1990, Helsinki 1993, Lisabona 1998, Viena 2003 prin
Rezoluţia S-2 “Conservarea resurselor genetice forestiere” şi S-4 “Conservarea şi
sporirea diversităţii biologice a pădurilor din EEUROPA”, reglementează politicile
naţionale de conservare a resurselor genetice forestiere.
În 1999 Consiliul Europei acceptă o nouă directivă 1999/105/EC cu privire la
producerea, comercializarea şi utilizarea materialului forestier de reproducere.
Acordul de Asociere R. Moldova –UE
Asigurarea cadrului legislativ privind producerea, comercializarea și utilizarea
materialului forestier este și sarcina Agenției Moldsilva în contextul realizării Planului
național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 (Titlul V, Capitolul 4., art.
181).

Fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”
Repartiţia după caracterul actual
al tipului de pădure

0,4 4,5
16,8
3,1

46,6

29,1

4,7
6,3
1,3
3,6

56,6

7,9

14,3

Arborete natural-fundamentale
Arborete derivate
Arborete artificiale

1,7 3,1

Natural fundamental de productivitate superioară
Natural fundamental de productivitate mijlocie
Natural fundamental de productivitate inferioară
Natural fundamental subproductiv
Parţial derivat
Total derivat de productivitate superioară
Total derivat de productivitate mijlocie
Total derivat de productivitate inferioară
Artificial de productivitate superioară
Artificial de productivitate mijlocie
Artificial de productivitate inferioară
Tânăr nedefinit

Fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”
Repartiţia după specii
0,1
1,6
22,2

1
9,9

14,8

28,7

1,6

12

1,3
5,3

33,1
7,8

1,9

7,8

1,3
3,1

33,1

5,3

1,2
1,8
3,5

1,6
Cvercinee
Carpen

Salcâm
Plop

Frasin
Rășinoase

ST

GO

STP

PLA

SA

PA

FR

TE

CA

ULC

NU

SC

DR

DM

DT

EX

Producerea seminţelor de arbori şi arbuşti şi creşterea puieţilor
în anii 2006-2020
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Asigurarea ramurii silvice cu material forestier de
reproducere
 Anual sunt colectate în medie 140 mii kg de seminţe de arbori şi arbuşti
forestieri.
 Spre verificarea calităţii seminţelor forestiere anual se prezintă circa 60% de
seminţe din cantitatea totală de seminţe colectate.
 Pentru a asigura ramura silvică cu material de reproducere forestier sunt puse la
dispoziţie 31 de pepiniere silvice cu suprafaţa totală de 993.8 ha.
 Anual sunt crescuţi în medie 20 milioane puieţi de arbori şi arbuşti forestieri.
 Necesarul estimativ de puieți pentru lucrări de extindere a fondului forestier pe
cca 8000 ha – 45- 50 milioane de puieți.

Programul EUFORGEN
EUFORGEN este un program de colaborare între ţările
europene care vizează conservarea eficientă şi utilizarea durabilă a
resurselor genetice forestiere, facilitarea schimbului de material
genetic şi informativ, precum şi creşterea gradului de conştientizare
publică cu privire la necesitatea de a conserva resursele genetice
forestiere.
Programul a fost creat de Institutul
Internaţional pentru Resursele genetice ale Plantelor (IPGRI) pe
lângă FAO, care din 2006 se numeşte „Bioversity International”.
Acest program a fost înființat în octombrie 1994 ca mecanism de
implementare a prevederilor Rezoluţiei 2 a Conferinţei Ministeriale
de la Strasbourg privind protecţia pădurilor în Europa (MCPEE).
Activitatea programul EUFORGEN este finanțată de către țările
membre ale acestuia prin plata cotizațiilor anuale stabilite.
Activitatea programului, până în prezent a fost
desfășurată în patru faze. Republica Moldova a participat pentru
prima dată, ca membru, la faza a III-a (2005-2009) a programului.
Pentru perioada 2015-2019 Republica Moldova s-a
angajat, prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări
Silvice (ICAS), să participe ca membru la faza a V-a a
programului EUFORGEN.

http://www.euforgen.org/member-countries/

http://www.euforgen.org/member-countries/moldova/

Delimitarea regiunilor de proveniență
Criterii de delimitare a regiunilor de proveniență

Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă
pentru scopuri forestiere.
2. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din
care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "sursă
identificată" şi "selecţionat".
3. Criterii geografice:
a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu
trebuie să fie mai mare de 2 grade;
b) b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu
trebuie să depăşească 500 m;
c) c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă
cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite, care duc la
schimbări semnificative ale climatului.
1.

4. Criterii climatice:
a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă
diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor
puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2 °C;
b) b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie
multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni
de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200
mm;
c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea
sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de
provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile.
5. Criterii staţionale şi de vegetaţie:
• a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează
în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă
(superior, mediu, inferior);

• b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în
cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături,
lăcovişte, gleizate/pseudogleizate etc.);
• c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie
regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30%
între arboreturile de amestec.
6. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai
mică, rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. 1 - 5.

Delimitarea regiunilor de proveniență pentru RGF
• Unităţi regionale
- Regiunea Moldovei de Nord (A)
- Regiunea Codrilor Centrali (B)
- Regiunea Moldovei de Sud (C)
• Subregiunea podișului Moldovei de
Nord și al podișului Nistrului
• A2 Subregiunea câmpiei Bălților
câmpiei Prutului de mijloc și dealurile
Ciulucurilor
• A3 Podișul de Nord al Podoliei
• B1 Podișul Bîcului
• C1 Câmpia de silvostepă a Moldovei de
sud
• C2 Câmpia de stepă a Moldovei de sud
• C3 Podișul Tigheciului
• C4 Câmpia Nistrului inferior
• C5 Podișul de Sud al Podoliei

Cauzele principale care au dus la diminuarea resurselor
genetice forestiere
• Lipsa preocupărilor instituţionale;
• Lipsa surselor financiare alocate soluționării
problemei;
• Lipsa actelor normative dedicate bazei seminologice;
• Lipsa reglementărilor cu privire la recoltarea
transportul şi utilizarea materialului forestier de
reproducere;
• Lipsa personalului calificat în domeniul geneticii și
seminologiei forestiere.

Măsurile necesare de întreprins pentru redresarea
resurselor genetice forestiere
•

Perfecţionarea (elaborarea) cadrului legislativ şi normativ referitor la resursele
genetice forestiere:
- Legea privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor
forestiere de reproducere (Examinată și votată în prima lectură de Parlamentul RM la
data de 04.02.21).
- Instrucţiuni tehnice cu privire la colectarea, transportarea şi utilizarea
materialelor forestiere de reproducere;

•

Preocupări sporite pentru evidenţierea arboretelor valoroase, natural fundamentale
constituite în resurse genetice forestiere vizând conservarea biodiversităţii forestiere
şi gestionarea lor pe baza unor planuri speciale de management:
- Evidenţierea şi delimitarea resurselor genetice forestiere pentru fiecare specie.
- Aprobarea catalogului naţional al resurselor genetice forestiere.
- Reglementarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor cu caracter
sistematic şi cu caracter special conform proiectelor de amenajare.
- Stabilirea regimelor şi a tratamentelor adecvate.

Măsurile necesare de întreprins pentru redresarea
resurselor genetice forestiere
•

Elaborarea catalogului naţional al materialului de bază cu resurse genetice forestiere.
Producătorii şi furnizorii de material forestier de reproducere să fie certificaţi în mod
corespunzător. Specificări legale pentru comerţul internaţional cu materialul forestier
de reproducere.
- Întreprinderile silvice devin producători de material forestier de
reproducere
- ICAS – autoritate de determinarea calității, certificare şi reglementare a utilizării
materialului forestier de reproducere.

•

Introducerea în amenajamentele silvice a unui capitol special referitor la resursele
genetice forestiere forestiere, delimitarea și cartarea resurselor genetice forestiere de
către specialiștii centrului de genetică și seminologie forestieră simultan cu lucrările
de amenajare.

•

Elaborarea sistemului informaţional de evidenţă a colectării, transportării şi utilizării
a resurselor genetice forestiere.

Concluzii
•

Identificarea şi conservarea resurselor genetice este primul pas al oricărui
program de ameliorare modern.

•

Alegerea speciilor pentru resursele genetice forestiere depinde în principal, de
valoarea acestora pentru silvicultură, economie și societate.

•

Există multe situaţii care solicită efort naţional şi internaţional prin care să se
promoveze imediat programe de capturare şi maximizare a beneficiilor viitoare
din diversitatea existentă a resurselor genetice din arbori.

•

Din două specii, populaţii de importanţă economică egală va fi conservată cu
prioritate acea care se află în pericol iminent să dispară.

•

Nu există conflict între importanţa economică şi interesul ştiinţific atâta vreme
cât volumul fondurilor acordate cercetării ştiinţifice este proporţional cu
importanţa speciei în economia naţională.

