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DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR
Prezentare generală
 Amplasare geografică
Direcţia Silvică Bihor este situată în partea de nord-vest a ţării, în zona celor trei Crişuri precum
şi a râului Barcău distribuţia altitudinală fiind destul de vastă, pornind de la 90m (trupul Ateaş – zona
Cefa) şi ajungând până la limita altitudinală superioară din zona munţilor Apuseni şi anume la peste
1600 m (între Vf. Poieni şi Vf. Bohodei).
 Suprafaţa fondului forestier
Suprafaţa totală a fondului forestier al judeţului Bihor este de 208.730 ha în timp ce Direcţia
Silvică Bihor administrează în prezent (situaţie la 31 dec. 2015), o suprafaţă de 115.120 ha fond
forestier, din care 61.660 ha sunt păduri proprietate publică a statului iar 53.460 ha aparţinând unor
diverşi proprietari ( proprietate a unităţilor administrativ teritoriale şi proprietate privată composesorate, asociaţii urbariale, instituţii de învăţământ şi de cult şi persoane fizice).
Fondul forestier (proprietate publică a statului) al Direcţiei Silvice Bihor este constituit din
păduri cu funcţii speciale de protecţie în proporţie de cca. 47% şi păduri cu funcţii de protecţie şi
producţie 53%. După tipul funcţional în fondul forestier de stat predomină tipul V (T V) şi anume
păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate producţiei de lemn de calitate superioară, în care
sunt admise tratamente adecvate ţelurilor urmărite, în proporţie de cca. 50%.
-

 Structura pădurilor pe clase de vârstă
clasa I (1 – 20 ani): 10,6%
clasa a II-a (21 – 40 ani): 15,9%
clasa a III-a (41 – 60 ani): 17,3%
clasa a IV-a (61 – 80 ani): 24,6%
clasa a V-a (81 – 100 ani): 17,0%
clasa a VI-a (101 – 120 ani): 8,9%
peste 120 ani: 5,7%

 Compoziţia pădurilor
Fondul forestier de stat este ocupat de răşinoase 13.547 ha şi de foioase 48.113 ha. Dintre
răşinoase molidul reprezintă 72% (cca. 9.795 ha), bradul 17% (cca. 2.286 ha), duglas 2%, larice 1% şi
pini 8%.
Între foioase predomină fagul 53% (cca. 25.576 ha), cvercinee 28% (13.472 ha), diverse tari
17% - cca. 8.229 ha şi diverse moi 2% - cca. 836 ha.
 Planificarea lucrărilor Direcţiei Silvice Bihor pentru anul 2016
Program anual de recoltare masă lemnoasă stabilit pentru anul 2016 este de 151,3 mii mc pentru
păduri proprietate de stat şi cca 80 mii mc pentru pădurile administrate cu contracte de administrare.
Programul anual pentru anul 2016 la lucrări de îngrijire a arboretelor la Direcţia Silvică Bihor
însumează o suprafaţă totală de 1.693 ha din care 286 ha degajări, 269 ha curăţiri şi 1138 ha rărituri.
Lucrări de regenerarea pădurilor, total: 424 ha, din care regenerări naturale 328 şi împăduriri 96
ha, program pentru anul 2016.

Pentru anul 2016 nu sunt prognozate atacuri majore de dăunători biotici şi/sau abiotici. De
asemenea nu sunt aşteptate fenomene de uscare anormală a arboretelor.
 Principalele activităţi desfăşurate în anul 2015
Cifra de afaceri realizată de Direcţia Silvică Bihor în anul 2015 a fost de 33.685 mii lei, din care:
masă lemnoasă valorificată: 144,1 mii mc cu o valoare de 23.058 mii lei (68%), produse nelemnoase
(fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale) 1.325 mii lei (4%), păstrăv 35,7 tone cu 585 mii lei
(1,7%), produse vânătoreşti 95 mii lei (0,3%), alte produse (prestări servicii, puieţi forestieri, etc.) 8.622
mii lei (26%).
O sursă foarte importantă de venituri pentru Direcţia Silvică Bihor o reprezintă valorificarea la
export dar şi pe plan intern a fructelor de pădure, ciupercilor comestibile, plantelor medicinale şi a unor
produse din lemn. Astfel la finele anului 2015 s-au înregistrat următoarele realizări din comercializarea
acestor produse forestiere:
- plante medicinale (sunătoare, măceşe, leurdă, flori de soc, tei, păducel, etc.) – in valoare de 151
mii lei;
- fructe de pădure (porumbe, afina neagră, mura, zmeura, măceşe, afina roşie, etc.) – 199,7 tone
cu 1.157 mii lei;
- ciuperci (hribi, gălbiori, crăiţe) – 20 tone cu 17,5 mii lei.
Toate produsele nelemnoase (plante medicinale, ciuperci şi fructe comestibile) sunt
produse BIO, fiind recoltate din zone nepoluate şi conservate fără utilizarea conservaţilor.
O altă activitate care realizează venituri semnificative este activitatea de vânătoare. Direcţia
Silvică Bihor dispune de 7 de fonduri de vânătoare. Prin organizarea de vânători pentru vânători străini
direcţia a realizat în anul 2015 venituri de 70,5 mii lei.
De asemenea aduc venituri importante comercializarea cărnii de vânat: 23,9 mii lei (3,94 tone)
precum şi a păstrăvilor produşi în păstrăvăriile proprii 585,4 mii lei (35,7 tone).
Realizările pentru anul 2015 la lucrări de îngrijire a arboretelor la Direcţia Silvică Bihor
însumează o suprafaţă totală de 3.141 ha din care 265 ha degajări, 448 ha curăţiri şi 2.428 ha rărituri.
Suprafeţe de pădure regenerate în anul 2015
- Total regenerări ....................... 391 ha, din care:
Naturale
..................... 293 ha
Împăduriri ..................... 98 ha
- Total regenerări în fond forestier RNP.............. 208 ha, din care:
Naturale
...................... 170 ha
Împăduriri .....................
38 ha
- Total regenerări în fond forestier administrat cu contracte …… 183 ha, din care:
Naturale
..................... 123 ha
Împăduriri …………….
60 ha
Aceste realizări implică însă şi multe cheltuieli, una din cele mai mari o reprezintă amenajarea
de drumuri forestiere noi şi întreţinerea celor existente. Având în vedere faptul că Direcţia Silvică Bihor
administrează peste 926 km de drum forestier, se consumă anual pentru întreţinerea acestora cca. 600
mii lei bani din fonduri de producţie.
Pentru amenajarea de drumuri noi la nivelul anului 2015 s-au consumat 1286 mii lei, iar pentru
anul 2016 programul este de 1340 mii lei bani proveniţi în cea mai mare parte din fonduri extrabugetare
(constituite conform codului silvic), pentru reabilitarea drumurilor existente in anul 2015 s-au consumat
406 mii lei iar pentru anul 2016 programul este de 3200 mii lei. Menţionăm că aceste drumuri sunt
necesare întrucât ele asigura accesibilitatea fondului forestier.
Tot la capitolul cheltuieli se încadrează ţi lucrările de corectarea torenţilor lucrări extrem de
sensibile şi necesare pentru buna desfăşurare a activităţii umane din zonele afectate de astfel de
fenomene.
 Starea de sănătate a pădurilor
Bună – Ocoalele silvice realizează lucrări de depistare şi prognoză a atacurilor, bolilor,
dăunătorilor pădurii conform normelor tehnice privind protecţia pădurii împotriva bolilor şi

dăunătorilor. Dacă este cazul se efectuează şi lucrări de combatere. Pentru pădurile aflate în
administrarea Direcţiei Silvice Bihor nu a fost cazul să se execute lucrări de combatere a bolilor şi
dăunătorilor pădurii în anul 2015, si nu sunt programate nici pentru anul 2016.
 Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor. Sensibilizarea publicului
Pentru sensibilizarea publicului desfăşurăm o mare diversitate de activităţi sub egida "Luna
Plantării Arborilor" 15 martie - 15 aprilie.
 Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului
Pădurile se integrează organic în viaţa şi ansamblul relaţiilor sociale, îndeplinind funcţii
deosebite de regularizare debitului apelor, protecţie a solului contra eroziunilor şi factorilor climatici
dăunători, pentru sănătatea oamenilor, reducerea efectelor poluării şi multiple alte servicii de ordin
estetic, ştiinţific, apărare a obiectivelor industriale etc.
 Arii protejate
Direcţia Silvică Bihor are în custodie un număr de 2 arii naturale protejate de interes comunitar,
după cum urmează:
 Situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi rezervaţia botanică Poiana cu narcise de la
Goronişte
Poiana cu narcise de la Goronişte Se află în raza O.S. Tinca având suprafaţa de 807,2 ha. A fost
declarată arie protejată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 19/1995 şi acest statut a fost
reconfirmat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a III-a – zone protejate.
În anul 2007 în baza Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964 / 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
pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, numit în continuare situl
ROSCI0155 - Pădurea Goronişte care include integral aria naturală protejată.
Scopul instituirii regimului de protecţie pentru aria naturală protejată de interes naţional Pădurea cu
narcise de la Goronişte îl constituie conservarea biodiversităţii, a peisajului şi tradiţiilor locale, în
vederea menţinerii sau extinderii arealului speciei protejate – narcisa – Narcisssus angustifolius - care
cresc aici la cea mai joasă altitudine din ţară - 100 m., dispersate în arborete de foioase, densitatea
acestora fiind variabilă, de la zone compacte cu diametrul de la 1 m la 10 m, până la zone în care
exemplarele trăiesc izolat, precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
 Situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi rezervaţia botanică Pădurea cu narcise de la
Oşorhei
Situl Natura 2000 ROSCI0145 Pădurea de la Alparea – Bihor are o suprafaţă de 402,0 ha şi este
situat in istorica Crişana, în raza localităţii Alparea, în bazinul hidrografic al râului Crişul Repede.
Administrativ este parte integrantă a Ocolului Silvic Oradea din cadrul Directiei Silvice Bihor.
Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea a
parcurs aceleaşi etape ca şi în cazul precedent. Scopul instituirii regimului de protecţie pentru aria
naturală protejată de interes naţional Pădurea cu narcise din Oşorhei îl constituie conservarea
biodiversităţii speciilor de herpetofauna, a peisajului şi tradiţiilor locale, în vederea menţinerii sau
extinderii arealului speciei protejate – narcisa – precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
Situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea include integral aria naturală protejată Pădurea cu narcise
de la Oşorhei.

