
RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

An. 
IX

, v
ol.

 8,
 nr

. 1
/20

10

Fenomene environmentale şi geomorfice de risc 

 89

 
RISCUL DOBORÂTURILOR DE ARBORI ÎN ROMÂNIA 
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ABSTRACT.- Tree-fall risk in Romania (causes). The study has a theoretical nature and 
starts with a short history about the tree-falls in Romania. Then there are discussed the 
genetics and the risk factors that can induce tree-falls. Finally we review in detail the 
natural (stationary and dynamic factors) and anthropogenic (ecosystems artificiality, 
atmospheric pollution, greenhouse effects) causes of tree-falls. 
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1. Introducere 
 

În ultimele decenii, pe fondul încălzirii climei, s-a remarcat o intensificare 
a circulaţiei generale a atmosferei şi o uşoară translaţie a zonelor climatice dinspre 
sud spre nord (Bogdan, 2007, Bogdan, Marinică, 2007), care generează o gamă 
largă de fenomene climatice extreme, între care furtunile, vijeliile şi tornadele 
ocupă un loc important prin dezastrele pe care le crează, nu numai asupra 
ecosistemelor forestiere, dar şi asupra întregului mediu geografic. Aşa se explică 
faptul că în ultimul timp se observă puternice doborâturi de arbori în numeroase 
ţări ale Europei de Vest şi Centrale, inclusiv în România.  

Un exemplu concludent îl reprezintă Uraganul Lothar care a avut loc în ziua 
de 26.XII.1999 şi care a traversat toate ţările europene, de la Oceanul Atlantic până în 
Polonia, iar recordul de viteză la sol a vântului a fost de 169 km/h în Alsacia şi 
Lorena, unde au fost puse la pământ suprafeţe imense de păduri, uneori în proporţie de 
90% (Vahl, 2000). O asemenea evoluţie rapidă este caracteristică ciclonilor tropicali, 
nu extratropicali, ca în cazul de faţă, fenomen unic în istoria observaţiilor 
meteorologice de pe continentul european. Totuşi, pe baza datelor din arhiva forestieră 
privind doborâturile de arbori din secolul XVII, acest uragan a fost comparat cu cel 
din 8.XII.1703, în timpul căruia au murit 8 500 de persoane (op. cit.). 

Frecvenţa crescută a doborâturilor de arbori în România ne conduce la 
ideea conform căreia concomitent cu intensificarea circulaţiei generale a atmosferei 
pe fondul încălzirii climei, a crescut riscul acestora în ultimele două – trei decenii.  

În funcţie de impactul mecanic asupra vătămării ecositemelor ca urmare a 
vitezei mari a vântului, de intensitatea şi amploarea fenomenului, specialiştii din 
silvicultură clasifică doborâturile de arbori în două mari grupe: doborâturi 
catastrofale şi doborâturi endemice. 
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Doborâturile catastrofale sunt masive, ocupă o suprafaţă de sute de ha, şi 
un volum de masă calamitată de ordinul a sute de mii de m3. Ele sunt generate de 
condiţii meteorologice extreme, cu viteze foarte mari ale vântului, având o 
frecvenţă mai mare (odată la 10-15 ani) care afectează majoritatea arboretelor, 
indiferent de stabilitatea acestora. Se impune un management forestier adecvat 
pentru curăţirea pădurii, exploatarea lemnului şi eliminarea deficienţelor survenite 
pe piaţa internă şi internaţională a lemnului. 

Doborâturile endemice au o frecvenţă anuală ca urmare a unor vânturi cu 
intensitate medie, dar cu consecinţe economice apreciabile. Ele ocupă suprafeţe 
mai restrânse (uneori arborii putând fi dezrădăcinaţi sau rupţi, sau, numai izolaţi), 
fiind generate de factori sataţionali şi meteorologici, precum şi de caracteristicile 
arboretelor (parametri biometrici şi calitativi, structura arboretelor, starea de 
sănătate etc.). Uneori, ele pot apărea în urma unor măsuri silvice neadecvate, sau 
din cauza condiţiilor topoclimatice, pedologice şi geomorfologice fragile care le 
favorizează. 

Ca risc climatic, doborâturile de arbori se caracterizează prin apariţie 
temporară, instantanee, depinzând de viteza vântului care poate depăşi 15-25-
50m/s, prin durata redusă (de la câteva ore la cel mult 24 ore), prin amploare mare 
în teritoriu (de la arbori izolaţi, la câteva zeci sau sute de ha), precum şi prin 
consecinţe imprevizibile, atât sub raport economic, cât şi fito-sanitar, cele mai 
vulnerabile fiind ecosistemele forestiere situate pe versanţii de sub vânt, adăpostiţi, 
traversaţi de vânturi catabatice calde (tip foehn) şi mai ales reci (tip Bora). 
 
 2. Cauzele doborâturilor de arbori 
 
 Doborâturile de arbori constituie un fenomen natural cu caracter 
topoclmatic deosebit de complex, la declanşarea căruia participă, atât cauze 
naturale, cât şi antropice (fig. 1). 
 
  2.1.Cauze naturale  
 Acestea sunt generate de două categorii de factori majori şi anume, factorii 
dinamici şi factorii staţionali. Intensitatea şi respectiv caracteristicile acestora 
determină intensitatea şi amploarea fenomenului. 
 

2.1.1. Factorii dinamici 
 Aceştia au rolul determinant prin presiunea pe care o exercită curenţii de 
aer asupra ecosistemelor forestiere, specifici circulaţiei generale a atmosferei, cât şi 
din troposfera inferioară. 
 Doborâturile de arbori se produc în condiţiile existenţei unui gradient 
termo-baric foarte mare, orientat perpendiular pe un baraj orografic, în cazul de 
faţă, peste Carpaţi, pe care curenţii de aer sunt nevoiţi să-i escaladeze. Acest 
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Fig. 1. Modelul conceptual al factorilor genetici ai doborâturilor de arbori 
 
contrast este dat de existenţa a două formaţiuni barice de sens opus, ciclon, cu 
presiune foarte mică în centru, şi anticiclon, dorsală anticiclonică sau brâu de mare 
presiune atmosferică, cu presiune mare în centru, care se dezvoltă peste continentul 
european, fiind specifice diferitelor tipuri de circulaţii atmosferice: vestică, polară, 
tropicală, de blocare şi estică. 
 Doborâturile de arbori sunt posibile în toate anotimpurile, dar cu frecvenţa 
cea mai mare în cele de tranziţie, în special toamna (când se schimbă sensul de 
circulaţie a atmosferei, de la cel de vest, care transportă aer cald şi umed, la cel de 
est, care transportă aer rece şi uscat) şi cu frecvenţa cea mai mică vara, când, din 
cauza temperaturilor pozitive ridicate, contrastele termo-barice sunt reduse. 
 Situaţiile sinoptice cele mai cunoscute care au generat doborâturi de arbori 
sunt numeroase şi variate. 
 Aşa de exemplu, cele mai intense şi mai ample doborâturi de arbori se 
produc în condiţiile în care, între câmpul baric de la sol şi cel din altitudine există o 
strânsă concordanţă, fie că formaţiunile barice de la sol sunt alimentate de cele din 
altitudine, mărind astfel, contrastul termo-baric, fie că peste circulaţia aerului de la 
sol se suprapune influenţa celei din altitudine, în special a “curenţilor Jet”, ca în 
cazul doborâturilor de arbori din 25-26.XI.1964. 
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 De asemenea, fiecare tip de circulaţie atmosferică dintre cele enumerate 
mai sus pot genera doborâturi de arbori de intensităţi şi amploare diferite, după 
cum urmează: 
  în condiţiile circulaţiei de vest, caracterizată prin umezeală mare a 
aerului, precipitaţii bogate şi vânturi de vest, doborâturile de arboi sunt posibile pe 
versanţii de sub vânt, avantajate şi de gradul mare de umezire a solului care măresc 
instabilitatea versanţilor. Circulaţia de vest însă, fiind determinantă în anotimpul de 
vară, când contrastele termo-barice sunt relativ mici, fenomenul are o frecvenţă 
mai redusă. Cu toate acestea, doborâturile de arbori sunt posibile şi iarna, mai ales 
în regiunile vestice ale ţării, unde influenţa acestui tip de circulaţie este mai mare, 
comparativ cu regiunile estice; 
  în condiţiile existenţei unei circulaţii polare directe, când aerul 
maritim de origine polară se deplasează dinspre nord-vest spre sud-est producând 
ninsori bogate şi viscole iarna, iar vara, averse de ploaie; vântul bate din NV cu 
viteze care pot atinge şi depăşi 100 km/h în regiunile nordice şi nord-estice, unde 
pot provoca doborâturi de arbori.  
 În unele situaţii, Anticiclonul Azoric se uneşte cu cel Groenlandez, precum 
şi cu cel poziţionat peste mările polare, ca şi cu cel de deasupra Peninsulei 
Scandinavice, concomitent cu formarea pe teritoriul Europei a unei arii 
depresionare, cu nuclee secundare deasupra Mării Mediterane, care se delasează 
spre sud-est, spre Marea Neagră, devenind retrogradă. În aceste condiţii are loc 
pătrunderea unor mase de aer rece polar care provocă scăderea accentuată a 
temperaturii generând răciri accentuate primăvara şi toamna, iar iarna, ninsori 
abundente şi viscole puternice caractrizate prin vânturi cu viteze de 100-150 Km/h. 
În această situaţie se produc doborâturi de arbori în regiunile nordice şi nord-estice 
ale ţării (ex. 23-24.IX.1964). 
 În alte cazuri, talvegul depresionar se extinde până în Marea Mediterană, 
prin coborârea spre sud-est a depresiunii din acest talveg şi poziţionarea sa peste 
Europa Centrală, la nord-vest de Marea Neagră, respectiv în nordul României, 
concomitent cu deplasarea mai spre est a talvegului depresionar. În acest caz are 
loc pătrunderea de aer maritim polar care se îmbogăţeşte cu vapori de apă peste 
Marea Mediterană de unde este advectat spre nord–est (circulaţia polară 
întoarsă). În drumul său afectează regiunile sud-vestice ale României, provocând 
doborâturi de arbori în Subcarpaţii Sudici; 
  circulaţia tropicală, caracterizată prin advecţii de aer cald, este mai 
puţin însemnată. Aceasta poate contribui la intensificarea circulaţiei polare din 
nord-vest, care poate genera doborâturi de arbori în special, în nordul României. 
 De asemenea, vara, când circulaţia tropicală se produce dinspre sud-vest 
spre nord-est, aceasta favorizează un transport de aer umed de pe Marea 
Mediterană care determină o vreme instabilă, cu averse de ploaie, vijelii şi 
descărcări electrice, care pot influenţa doborâturile de arbori; 
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  circulaţia estică are cea mai mare importanţă în producerea 
doborâturilor de arbori în condiţiile în care se formează un brâu anticiclonic prin 
unirea Anticiclonului Azoric cu Anticiclonul Est-European concomitent cu 
existenţa unor Cicloni Mediteraneeni (ex. 24-25.XII.2003), sau între o dorsală 
anticiclonică şi un Ciclon Mediteranean, situaţii în care se realizează un gradient 
termo-baric mare, orientat dinspre nord-est spre sud-vest care generează viscol în 
regiunile estice şi  nord-estice ale României. 
 În acest caz sunt posibile de asemenea, doborâturi de arbori în ecosistemele 
din grupele Nordică şi Centrală ale Carpaţilor Orientali. În astfel de situaţii, 
doborâturile de arbori sunt influenţate nu numai de presiunea pe care o exercită 
viteza vântului, ci şi de greutatea zăpezii (mai ales în condiţiile unor viscole 
asociate cu ninsori bogate), care apasă pe coronamentul arborilor; 
  în condiţiile unei ciclogeneze orografice carpatice studiată în detaliu 
de Ecaterina Ion-Bordei (1983) sunt posibile doborâturi de arbori. Contextul 
sinoptic este favorizat de prezenţa şi deplasarea, fie pe o componentă a unui 
Anticiclon Scandinav, fie a unei Dorsale Anticiclonice sau a unui Anticiclon Est-
European, în condiţiile în care se deplasează lent spre nord-est. 
 Formaţiunile barice anticiclonice existente în jumătatea nordică a Europei 
în deplasarea lor spre sud, întâlnind barajul orografic al Carpaţilor, sunt nevoite sa-l 
ocolească periferic, formând doi lobi, pe latura de est şi de vest a acestora. 
Anticiclonul care se deplasează pe latura de est, fiind mai apropiat de Ciclonul 
Mediteranean, are un gradient baric mai mare, încât se deplasează mai repede peste 
Podişul Moldovei, Bărăgan şi Podişul Dobrogei. În deplasarea lui spre sud, sub 
influenţa Ciclonului Mediteraneean, la contactul aerului rece cu cel cald, au loc mai 
întâi averse, apoi lapoviţă şi ninsoare asociate cu puternice intensificări de vânt 
dinspre nord. În funcţie de caracteristicile reliefului (pantă, umiditate, stabilitate 
etc.) şi starea pădurilor, pot avea loc doborâturi sau rupturi de arbori şi în 
consecinţă, degradarea ecosistemelor forestiere; 
 De asemenea, doborâturi de arbori sunt posibile în condiţiile existenţei unei 
frontogeneze de coastă a Mării Negre, studiată de I. Drăghici (1983, 1986, 1988). 
Aceasta este posibilă mai ales iarna, în condiţiile existenţei unei circulaţii nordice şi 
nord-estice ce transportă aerul rece care se infiltrează printre Curbura Carpaţilor şi 
Munţii Măcin, care vine în contact cu aerul cald de deasupra Mării Negre. La 
contactul uscat-mare, pe linia de ţărm se iniţiază un front atmosferic. În plan vertical, 
perpendicular pe linia de ţărm, se manifestă o celulă de aer circulatorie, în care aerul 
cald ascendent de deasupra mării şi descendent deasupra uscatului, se deplasează pe 
orizontală dinspre uscat spre mare la nivelul solului (tip briză de noapte) şi dinspre 
mare spre uscat (tip briză de zi), la nivel superior (între 800 şi 850 hPa). 
 Contrastul termic mare-uscat generează gradienţi termici moderaţi tot anul 
şi mai ales în perioada rece. În condiţiile producerii acestei frontogeneze în lungul 
ţărmului marin, gradienţii termo-barici ating valori de două ori mai mari decât 
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valorile climatologice corespunzătoare, proces amplificat de radiaţia nocturnă care 
favorizează concentrarea izotermelor pe traseul ţărmului, concomitent cu 
intensificarea vântului din direcţie nordică. În aceste condiţii, pot avea loc 
doborâturi de arbori, tot pe versanţii estici şi nord-estici ai Carpaţilor Orientali. 
 
 2.1.2. Factorii staţionari 
 Aceştia sunt reprezentaţi de caracteristicile suprafeţei active, între care 
relieful, pădurea şi starea solului au rol hotărâtor în producerea doborâturilor de 
arbori. 
 Relieful  consituie cea mai importantă componentă a suprafeţei active, care 
prin caracteristicile lui (altitudine, orientarea lanţurilor muntoase, expoziţia 
versanţilor faţă de direcţia de advecţie a maselor de aer, pantă şi gradul de 
acoperire cu vegetaţie) şi în corelaţie cu diferitele tipuri de circulaţie, favorizează 
producerea doborâturilor de arbori. 
 Altitudinea şi masivitatea barierei orografice carpatice au un rol deosebit 
de important pentru advecţiile maselor de aer, care în funcţie de caracteristicile lor 
termo-barice nu pot toate escalada muntele. Aşa de exemplu, în cazul anticiclonilor 
formaţi în regiunile continentale estice, caracterizaţi prin aer rece şi presiune mare, 
care au o dezvoltare mică pe verticală, rămân “blocaţi” în spaţiul din faţa barajului 
orografic din estul, sud-estul şi sudul României. În consecinţă cele mai frecvente 
doborâturi de arbori şi cele mai intense sunt prezente în regiunile nord-estice, estice 
şi sud-estice ale Carpaţilor Orientali. 
 Din acest punct de vedere, un rol important revine şi expoziţiei versanţilor; 
în cazul de faţă, versanţii cu expunere estică sunt cei mai afectaţi de aceste advecţii, 
întrucât aerul rece, neputând escalada muntele, se infiltrează prin culoarele de vale 
sau se prăvălesc prin şei şi înşeuări, în interiorul barajului orografic. Aici, fie din 
cauza presiunii exercitate prin prăvălire, de genul vânturilor reci, catabatice, fie ca 
urmare a vânturilor orografice cu efect de foehn şi cu viteze mari, dau naştere 
doborâturilor de arbori pe versanţii de sub vânt. Este cazul situaţiilor produse în 
arealul Covasnei, în ziua de 5.XI.1995, care a pus la pământ zeci de hectare de 
pădure de fag şi conifere pe rama estică a depresiunilor Braşov şi Covasna, 
respectiv pe versanţii vestici ai Munţilor Curburii. 
 Orientarea arcului carpatic, cu caracter sinusoidal contribuie la producerea 
diferenţiată a doborâturilor de arbori pe teritoriul României. Acest fapt se explică 
prin aspectul lor de “S” întors care separă cele două mari tipuri de circulaţie, de est 
(cu circulaţii de tip anticiclonic continental) şi, de vest (cu circulaţii de tip oceanic, 
depresionar, cu aer mai cald şi mai umed). 
 Ca urmare, în timp ce pe versanţii vestici din interiorul Carpaţilor 
Orientali, aerul rece, dens şi greu provoacă doborâturi însemnate de arbori, pe 
versanţii estici din interiorul Munţilor Apuseni, aerul oceanic mai cald escaladează 
mai uşor muntele, acesta beneficiind şi de altitudini mai mici, încât aici, 
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Fig. 2. Trecerea unui curent peste o 
muchie (după Dissescu, citat de Marcu, 

1983) 

Fig. 3. Influenţa reliefului asupra vântului 
(după Averkiev, citat de Marcu, 1983) 

doborâturile de arbori au o frecvenţă mai redusă şi o intensitate mult diminuată. 
 De asemenea, înclinarea versanţilor şi forma crestelor montane pot 
influenţa aceste fenomene. 
 Se cunoaşte din aerodinamică faptul că, atunci când un fluid se scurge peste o 
muchie ascuţită, acesta îşi măreşte foarte mult viteza şi formează în spatele obstacolului 
un curent circular, tip turbion, care aduce fluidul înapoi, spre creastă (fig. 2).  

Deasupra muchiei se întâlnesc astfel, doi 
curenţi: cel ascendent (de pe versantul 
expus) şi cel ascendent întors (de pe 
versantul opus, adăpostit), care formează 
o suprafaţă de discontinuitate. Sub 
acţiunea continuă a turbionului 
principal, aceasta se extinde treptat, 
desfăcându-se ulterior în vârtejuri mai 
mici (figura 2). 
 Tot astfel, şi o masă de aer care 
este obligată să escaladeze un lanţ 
muntos, expus perpendicular pe direcţia 
de advecţie a acesteia, determină în 
general, fenomene similare (fig.3). 

 Ca urmare, pe versantul expus, în timpul mişcării ascendente, viteza 
vântului se reduce (din cauza obstacolului) în funcţie de pantă şi lungimea 
versantului. În această situaţie se poate realiza un “triunghi de calm” sau un turbion 
staţionar cu ramura superioară dirijată ascendent, în sensul vântului şi cu ramura 
inferioară descendentă (fig.3 a). 

 Turbionul este cu atât mai 
aplatizat, cu cât panta este mai 
mică. M. Marcu, (1983) arată că tot 
pe acest versant expus sunt posibile 
şi mişcări turbionare dezordonate 
(fig. 3 b). Datorită acestor cauze, 
pe versanţii expuşi vântului, în 
general nu se produc doborâturi 
(ex. cazul versanţilor vestici ai 
Munţilor Apuseni în condiţiile 
unor circulaţii vestice). 
 Acelaşi autor arată că în 
sectorul de creastă, viteza vântului 
este mai mare decât la aceeaşi 
înălţime pe un teren şes, ceea ce 
este In conformitate cu legea 
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Fig. 4. Schema circulaţiei aerului pe 
versantul de sub vânt (N. Ion-Bordei, 1989) 

conservării masei (datorită secţiunii de scurgere). De aceea, în acest sector de 
creastă sunt posibile doborâturi de vânt. 
 Contrar versanţilor expuşi perpendicular pe direcţia vântului sunt versanţii 
opuşi, adăpostiţi, sau de sub vânt. Aici, mişcarea aerului devine descendentă. În 
funcţie de unghiul de înclinare a versanţilor, care poate atinge 90°, precum şi de 
înălţimea muntelui, viteza vântului este din ce în ce mai mare pe măsură ce acesta 
alunecă descendent spre baza muntelui. 
 Prin escaladarea muntelui, pe aceşti versanţi de sub vânt se  
formează o depresiune de cavitaţie (un gol) care obligă curenţii de aer să se dirijeze 
pe versant sub forma vântului numit foehn (N. Ion-Bordei, 1988).  
 În spaţiul dintre versant şi liniile de curent (fig. 4), caracterizat prin 
depresiunea de cavitaţie, se formează unul sau mai multe turbioane (fig. 3a) 

antrenate de curentul general, sau 
mişcări turbulente generalizate cu 
intensităţi variabile (fig. 3b). La 
impactul curenţilor descendenţi cu 
versantul se produc intense 
procese de eroziune în cazul lipsei 
covorului vegetal, şi respectiv 
doborâturi de arbori în cazul 
existenţei pădurilor, care pot avea 
o amploare mult mai mare în 
funcţie de unghiul de înclinare şi 
de înălţimea muntelui. 
Doborâturile de arbori în aceste 
cazuri sunt amplificate şi de 
curentul contrar (contrafoehn) care 

se dezvoltă din avale în amunte (N. Ion-Bordei, 1988) în sectorul de impact, şi care 
concentrează o forţă suplimentară în acest sector, mărind intensitatea fenomenului. 
Toate aceste fapte explică marea frecvenţă a doborâturilor de vânt de pe versanţii 
adăpostiţi. 
 În cazul culmilor dantelate alcătuite dintr-o succesiune de piscuri şi şei, la 
îngrămădirea liniilor de curent în plan vertical de deasupra culmii, se adaugă şi cea 
în plan orizontal din interiorul şeilor. În acest caz creşte considerabil viteza 
vântului şi respectiv riscul doborâturilor (Marcu,1983). 
 Formele depresionare şi mai ales culoarele de vale care formează arii de 
discontinuitate topoclimatică, au un rol foarte important în geneza doborâturilor de 
arbori. Este vorba de acele culoare de vale din interiorul munţilor, pe care îi 
fragmentează, în lungul cărora pătrund mase de aer, modificând viteza vântului, în 
funcţie de orientarea axului văii faţă de direcţia din care bate vântul, de lăţimea şi 
adâncimea văii. 
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 Astfel, în cazul în care axul văii este perpendicular pe direcţia vântului, în 
dreptul văilor largi, liniile de curent suferă o inflexiune care urmăreşte, în general, 
profilul versantului, fără modificări ale direcţiei în plan orizontal. În acest caz, de-a 
lungul celor doi versanţi se produc mişcări turbionare cunoscute. 
 Dacă valea este îngustă, fenomenele dinamice de pe cei doi versanţi se 
unesc şi formează o arie de turbulenţă generală care nu afectează integritatea 
pădurilor. 
 În cazul când pe fundul văilor şi în depresiuni staţionează o masă de aer 
rece, cu inversiuni de temperatură caracterizate prin stabilitate termică mare, se 
poate că vântul să nu mai ajungă până pe fundul acestora. În astfel de situaţii, 
acesta alunecă peste masa de aer stabil, după care escaladează cea de a doua culme. 
 Cele mai frecvente cazuri de doborâturi se produc atunci când axul 
culoarului de vale este orientat în direcţia din care bate vântul permiţând 
canalizarea curenţilor de aer, ascendent sau descendent în concordanţă cu 
înclinarea talvegului. Cu cât microrelieful şi denivelarea versanţilor sunt mai 
accentuate, cu atât mişcările turbulente care se produc, în special la marginea 
curentului sunt mai mari şi, în consecinţă se produc frecvente doborâturi de arbori 
pe versanţii expuşi direct vântului. 
 Sunt şi situaţii în care valea este orientată oblic faţă de direcţia vântului, 
ceea ce favorizează, fie devierea masei de aer şi în plan orizontal, tinzând să se 
orienteze de-a lungul văii, fie să devină perpendiculară pe linia crestelor, facilitând 
de asemenea, doborâturi de arbori. 
 Toate scenariile prezentate s-au produs de-a lungul anilor contribuind la 
degradarea ecosistemelor forestiere pe mii de hectare şi doborând milioane de m3 

de masă lemnoasă. 
Pădurea constituie o caracteristică importantă a suprafeţei active care 

influenţează şi este influenţată de condiţiile climatice. 
 Astfel, pădurea influenţează condiţiile climatice prin rolul ei de obstacol 
(similar barajului orografic) în calea maselor de aer. Ea reduce viteza vântului în 
comparaţie cu cea dintr-un teren descoperit. Rolul ei de obstacol este cu atât mai 
mare, cu cât este mai deasă, mai înaltă şi cu un coronament mai bogat. În faţa unei 
păduri, vântul acţionează la fel ca în faţa unui baraj orografic: o ramură a acestuia 
care este obligată să escaladeze obstacolul “păduros”, îşi reduce viteza în faţa 
pădurii divizându-se în două subramuri (una escaladează pădurea, iar alta pătrunde 
în interiorul ei, unde se stinge teptat). În acelaşi timp, alte două ramuri ocolesc 
pădurea prin părţile laterale, ajungând în spatele ei unde se unesc, realizând ceea ce 
a fost denumit ocluzie orografică în cazul barajului orografic, fenomen valabil şi în 
cazul pădurii. 
 Totodată, pădurea crează un topoclimat specific, alcătuit după caz, din mai 
multe straturi microclimatice etajate: cel al litierei, al stratului ierbaceu, al 
arbuştilor, al trunchiurilor arborilor, al coronamentului, precum şi al suprafeţei 
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superioare a acestuia, care constituie cea de-a doua suprafaţă activă şi care vine în 
contact direct cu dinamica atmosferei, atmosfera liberă.  
 În raport cu impactul vântului asupra pădurilor, în special al celor situate 
pe versanţii muntoşi sau deluroşi, coronamentul arborilor capătă aspectul de steag 
(arbori drapel, numiţi de Valeria Velcea, 1961, “giruete biogeografice”), iar 
trunchiurile lor capătă o structură interioară neuniformă, fapt care contribuie la 
degradarea pădurii şi la deprecierea tehnică a calităţii lemnului.  
 Vântul exercită un impact puternic şi asupra rădăcinilor arborilor care caută 
să-şi asigure stabilitatea în funcţie de viteza şi direcţia sa. Dacă stratul de sol în care 
se înfig rădăcinile este puţin profund, sistemul radicular capătă forma unei reţele 
întinse lateral, formată din rădăcini superficiale care sunt uşor doborâte de vânt.  
 Rezultă astfel că, doborâturile de arbori sunt influenţate şi de starea 
fiziologică a pădurii care la rândul său depinde de un complex de factori naturali: 
condiţiile climatice (vânt, fenomenele de uscăciune şi secetă, cele de exces de 
precipitaţii, caracteristicile solului, pante şi gradul de stabilitate a versantului, tipul 
de pădure, etc.) şi antropici (modul de întreţinere şi exploatare a pădurii etc.). 
 În consecinţă, vânturile puternice influenţează productivitatea pădurii. 
Astfel, dacă acesta bate cu 10m/s, arborii cresc de două ori mai încet, decât dacă 
bate cu 5m/s. De asemenea, când au loc fenomene de uscăciune şi secetă, deficitul 
de umiditate din sol se reduce şi creşte evpotranspiraţia plantelor ceea ce provoacă 
uscarea vârfurilor şi a ramurilor tinere, iar dacă este urmată de o invazie de 
dăunători, chiar uscarea arborilor, fapt care îi predispune la doborâturi. 
 În cazul excesului de umezeală, rezistenţa solului scade şi favorizează 
doborâturile de arbori. 
 Vântul foarte puternic, peste 10-15 m/s provoacă adesea, atât doborâturi, 
cât şi rupturi masive de arbori. Doborâturile se produc în cazul arborilor cu sistem 
radicular slab dzvoltat şi superficial, iar rupturile, în cazul arborilor cu lemn 
spongios şi fragil. De asemenea, doborâturile sunt favorizate de putregaiurile din 
rădăcini, iar rupturile, de putregaiurile din trunchiuri (Arghiriade, 1977). 
 Impactul vântului asupra pădurii depinde şi de specia de arbori din care 
este alcuită pădurea. Aşa de exemplu, în cazul pădurilor de foioase, cel mai expus 
este mesteacănul, în cazul celor de conifere, molidul, iar în cel al arboretelor de 
amestec pin-larice, pinul. 
 Şi totuşi, în condiţii favorabile de relief, pantă, expunere faţă de direcţia de 
advecţie a vântului, viteza acestuia, starea de umiditate sau de uscăciune a solului, 
toate speciile forestiere pot fi doborâte de vânt. 
 Pentru prevenirea acestora este necesar un complex de măsuri legate de 
crearea arboretelor, îngrijirea acestora, aplicarea tratamentelor, precum şi măsuri de 
ordin amenajistic (alegerea speciilor, amestecul acestora, distanţa de plantare-
desimea arboretelor), (Marcu, Dissescu şi Petrescu, 1969). 
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 Solul poate contribui, prin caracteristicile sale, la doborâturi de arbori. 
Acesta influenţează compoziţia şi natura pădurii şi, implicit, rezistenţa arborilor la 
acţiunea volentă a vântului. 
 De sol depind: productivitatea şi creşterea în înălţime şi în volum a 
arboretelor, calităţile tehnologice ale lemnului, forma sistemului radicular al 
arborilor şi rezistenţa pădurii împotriva factorilor dăunători (vânt, arşiţă, ger, 
insecte şi paraziţi criptogamici). 

Rezistenţa diferitelor specii de arbori faţă de doborâturile de vânt este 
diferită, în funcţie de tipul de sol şi caracteristicile lui. Solurile cele mai 
vulnerabile, care favorizează doborâturile de arbori, sunt cele puţin profunde, cele 
turboase, înmlăştinite, cele cu pânza freatică la mică adâncime, expuse la 
umezeală, solurile nisipo-argiloase puţin profunde, soluri scheletice etc. 

 
2.2. Cauzele antropice ale doborâturilor de arbori 
În ultimele decenii s-a observat o frecvenţă sporită a doborâturilor de 

arbori, fenomen care poate fi explicat pe de o parte, ca fiind cauzat de fragilitatea 
mare a arboretelor ca urmare a artificializării lor, iar pe de alta, de producerea unor 
perturbaţii climatice extraordinare, datorate “efectului de seră” produs de poluarea 
atmosferei. 
  
 2.2.1.Artificializarea ecosistemelor forestiere 

Volumul de masă lemnoasă rezultat din doborâturile de arbori produse în a 
doua jumătate a secolului XX în România, comparativ cu prima jumătate, a crescut 
exponenţial (fig. 5).  
 

 
Fig. 5. Volumul cumulat al marilor doborâturi produse de vânt în România  

în perioada 1900-1999 (după Popa, 2001) 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

An. 
IX

, v
ol.

 8,
 nr

. 1
/20

10

Riscuri şi catastrofe  Victor Sorocovschi 
 

 100

Dacă în prima jumătate a secolului XX, intensitatea fenomenului a fost 
relativ redusă, probabil ca urmare a predominării pădurilor de răşinoase naturale, 
virgine şi cvasivirgine foarte stabile, după anul 1947-1948 şi până în anul 1975, se 
înregistrează cele mai puternice doborâturi produse de vânt, din România. Ulterior, 
asemenea catastrofe eoliene s-au mai produs în 1995, 2002, 2003, 2005. 

În concepţia lui V. Giurgiu (2005) doborâturile de arbori sunt componente 
ale unor desfăşurări naturale ale mediului, ele devin calamităţi numai în raport cu 
strategia societăţii umane, cu habitatul şi cerinţele acesteia din urmă. 

Cel mai mare grad de vulnerabilitate la doborâturi revine pădurilor din 
regiunile care au cel mai mic grad de împădurire, respectiv câmpiilor. Există o 
strânsă corelaţie între stabilitatea pădurilor şi gradul de împădurire al locului 
respectiv. Reducerea suprafeţei pădurilor prin defrişări sau alte mijloace afectează 
ecosistemele forestiere rămase. 

De asemenea, distrugerea jnepenişurilor şi a pădurilor de mare altitudine în 
scopuri practice a creat condiţii improprii pentru refacerea acestor ecosisteme, dar 
şi condiţii favorabile declanşării şi intensificării unor procese dereglatoare, cum 
sunt cele răspunzătoare de doborâturile produse de vânt în pădurile din avale. Acest 
fapt a avut drept consecinţă, modificări radicale ale topoclimatului. 

O altă cauză antropică a doborâturilor catastrofale de arbori o constituie şi 
monoculturile create la începutul secolului XX sub influeţa şcolii germane, care au 
ajuns în a doua jumătate a acestui secol la starea lor de maximă vulnerabilitate. 
Realizarea artificializării arboretelor împotriva legilor fireşti ale naturii, urmată de 
spargerea şi fărâmiţarea marilor masive forestiere din considerente economice, prin 
tăieri rase pe parchete mari, au favorizat reducerea rezistenţei naturale a 
ecosistemelor forestiere, ceea ce a dus inevitabil la degradarea molidişurilor. 
Tăierile rase, abuzive, efectuate după al II-lea Război Mondial, ca şi cele de după 
1990 prin cedarea pădurilor foştilor proprietari, au lăsat mari suprafeţe goale, 
expuse direct vântului şi precipitaţiilor, factori fundamentali în declanşarea 
fenomenelor de eroziune a solului şi de producere a inundaţiilor. 
În primul caz, pentru integrarea lor în circuitul economic cât mai rapid, suprafeţele 
despădurite după al II-lea Război Mondial au fost regenerate artificial, fie prin 
semănături directe, fie prin plantaţii, de cele mai multe ori, cu o monocultură şi 
utilizând scheme dese pentru realizarea cât mai rapidă a stării de masiv. În al doilea 
caz, despăduririle efectuate după al II-lea Război Mondial, continuă să fie expuse 
impactului climatic şi chiar mai mult, aceste despăduriri se continuă în vederea 
comercializării lemnului de către actualii proprietari.  

În cazul monoculturilor cultivate, lucrările de îngrijire, de curăţire şi 
răriturile se fac foarte greu după ce au avut loc doborâturi provocate de vânturile 
violente. Asemenea monoculturi care au atins deja o vârstă de 30-40 de ani şi au un 
indice de zvelteţe ridicat, precum şi o densitate foarte mare, pot fi în următorii ani, 
victimele unor catastrofe eoliene în momentul când vor atinge stadiul critic din 
punct de vedere al stabilităţii lor la vânt. 
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În spiritul liniei europene, lucrările de cercetare elaborate de ICAS propun 
ca soluţie fundamentală pentru reducerea intensităţii doborâturilor produse de vânt, 
menţinerea şi ameliorarea biodiversităţii. În acest sens se realizează stabilitatea 
arboretelor după modelul specific ecosistemelor naturale în condiţiile naturale date, 
conservarea arboretelor încă existente în pădurile României, aplicarea la timp a 
lucrărilor de îngrijire, precum şi a unor tratamente adecvate care să ducă la crearea 
unor structuri stabile (Popa, 2001). 

Poluarea atmosferei reprezintă un alt factor care concură la deprecierea şi 
degradarea ecosistemelor forestiere. Dintre toate tipurile de poluare, cea mai mare 
agresivitate asupra acestora o exercită poluarea chimică. Cei mai nocivi sunt: 
compuşii carbonului (CO2, COx, CH4),  sulfului (SO2, SOx H2S), azotului (N2O, 
NOx NH3 etc.), ca şi metalele grele (Pb, Zn, Cd, Ra), la care se adaugă CFC şi O3 
“rău” produs de traficul rutier.Aceştia pot acţiona, atât direct, prin colorarea 
frunzelor arborilor în funcţie de poluant (de ex. îngălbenirea lor este dată de SO2, 
culoarea brună de fluoruri, cea argintie de O3 etc) şi defolierea lor, cât şi indirect 
prin intermediul ploilor acide care rezultă din combinarea acestora cu vaporii de 
apă din atmosferă care atacă nu numai sistemul foliaceu, dar şi rădăcinile prin 
infiltrarea apei în sol (Gugiuman, Cotrău, 1975). Ploile acide pot avea, atât un 
caracter local, cât şi regional, iar prin intermediul factorilor dinamici ai atmosferei, 
pot căpăta un caracter general şi chiar transfrontalier. 
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