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O bună parte a maies
tuoșilor Codri ai Vlăsiei se 
întindea, odinioară, pe te
ritoriul actual al Ilfovu
lui. Despre cum aceștia 
au dispărut aproape în în
tregime, lăsând în urmă 
doar petice firave de pă
duri, am aflat de la ing. 
Theodor Chiriac, șeful 
Ocolului silvic Brănești. El 
nea vorbit despre ceea 
ce sa întâmplat cu pădu
rile ilfovene în ultima sută 
de ani, făcând, oarecum, 
o legătură cu marele eve
niment pe care românii îl 
sărbătoresc anul acesta – 
Marea Unire de la 1 De
cembrie. 

De la haiduci, la 
defrișări masive

Theodor Chiriac nea 
redat un citat din mare
le nostru istoric Constan
tin C. Giurescu despre 
pădurile care stăpâneau, 
în urmă cu veacuri, aces
te meleaguri: „Vlăsia”, 
spunea istoricul în ”Is
toria pădurii românești”, 
„reprezintă un vechi nu
me de pădure dat întin
sului codru din câmpia de 
sud a Munteniei, în spe
cial pădurilor situate la 
nord de București, și care 
în epoca fanarioților ajun
sese de temut din cauza 
adăpostirii haiducilor, dar 
și a hoților”.

Epoca modernă a fost 
nefastă pentru Codrii Vlă
siei. Începând cu a do
ua jumătate a secolului 
la XIXlea, suprafața îm
pădurită din județul Il
fov sa redus considera
bil, iar fenomenul a con

tinuat mai bine de un se
col, până în zilele noastre. 
Specialiștii spun că feno
menul a fost determinat 
de expansiunea agricul
turii, creșterea comerțului 
cu cereale și dezvoltarea 
economicosocială produ
să de aceasta. Astfel au 
apărut mari breșe în ma
sivele forestiere. Acestui 
fenomen i sau adăugat 
interesele marilor pro
prietari și latifundiari în 
defrișarea pădurilor de pe 
proprietăților lor pentru 
obținerea de noi terenuri 
agricole, cu producții su
perioare și câștiguri mari.

„Primul Război Mon
dial a solicitat, de ase
menea consumuri mari 
de material lemnos. Ast
fel, defrișările au continu
at fără preocupare pen
tru regenerarea acestora. 
Reforma agrară din 1921
1922, care solicita noi te
renuri pentru împroprie
tărire, a determinat un 
nou atac asupra pădu
rilor ilfovene, pentru că 
obținerea de terenuri sa 
realizat pe seama păduri
lor de câmpie”, nea ex
plicat ing. Chiriac.

Pădurile, stoarse 
de „vlagă”

Suprafețele fores
tiere erau, în acea peri
oadă, la cheremul inte
reselor proprietarilor. 
Ame   najamentele fores
tiere se întocmeau în 
condițiile Codului silvic 
din 1910, dar ele se re
alizau numai când pro
prietarul urmărea să pu
nă în exploatare pădu

rea în cauză, la vârsta cu 
maximum de randament 
economic – crâng sim
plu. Astfel, în decursul 
unei singure generații de 
proprietari, se urmărea 
ca aceeași pădure să fie 
tăiată de mai multe ori, 
pentru a se obține maxi
mum de profit. „Din lip
să de îngrijire și fără pre
ocupare de a se regene
ra, suprafețe mari de pă
dure au fost transforma
te în pășuni, islazuri sau 
terenuri agricole. Se ex
ploatau păduri de ste
jar la vârste foarte  mici, 
uneori chiar la 12 ani, 

pentru industria tăbăcă
ritului. Numai în perioa
da dintre cele două răz
boaie mondiale (1918
1940) suprafața foresti
eră din sudul Munteniei 
și Codrii Vlăsiei a scăzut 
cu mai mult de 20%. Sa 
continuat cu un consum 
exagerat de lemn de ste
jar, din care 80% era fo
losit ca lemn de foc! Nu
mai în București, lemnul 
de foc folosit drept com
bustibil ajungea la cir
ca 500.000 de vagoa
ne anual! Iar dacă acum 
100 de ani stejarul din 
Codrii Vlăsiei reprezenta 

6070% din totalul speci
ilor, în ziua de azi procen
tul a scăzut la circa 20
25%. Defrișările au con
tinuat și după 1947. În 
anul 1955, în toată zona 
de sud a Munteniei mai 
erau 172,3 mii de hec
tare de pădure. În 1966, 
suprafața era de 150,3 
mii hectare. Așadar, în 
circa 10 ani au fost tăia
te 22.000 ha. Totodată, 
între 19591962, au fost 
defrișate suprafețe  mari 
de perdele forestiere 
pentru a obține terenuri 
agricole pentru CAPuri. 
Iar astăzi, în Ilfov mai 

avem circa 25.000 ha 
de păduri, față de 1918, 
când suprafața împăduri
tă a județului reprezen
ta 5060.000 ha. Așadar, 
în 100 de ani, am rămas 
doar cu jumătate din pă
durile de atunci”, nea 
precizat ing. Chiriac.

În prezent, există o 
strategie în județul Ilfov 
care are în vedere rege
nerarea pădurilor ilfove
ne și revenirea la „tiparul” 
natural ale acestora, și 
anume „șleau de câmpie 
cu stejar pedunculat”. În 
acest scop, se fac defrișări 
controlate, pe suprafețe 
de 3 hectare, ale speciilor 
derivate apărute ca urma
re a tăierilor necontrolate 
din ultima sută de ani ur
mate de înlocuirea aces
tora cu stejar. „La o astfel 
de pădure cu specii deri
vate, cum ajunge la ma
turitate, la 8090 de ani, 
se fac tăieri de substitui
re, iar suprafețele respec
tive sunt plantate, în prin
cipal, cu stejar”, nea ex
plicat șeful Ocolului silvic 
Brănești.

Un veac de defrișări 
necugetate

Codrii Vlăsiei au rămas doar o legendă pe 
care toți și-o amintesc cu  nostalgie. Zicala 
atât de auzită – codrul, frate cu românul - a 
rămas doar o amintire, pentru că suprafețe 
imense din pădurile românești au fost 
rase de pe fața pământului, de-a lungul 
veacurilor, iar jaful continuă și astăzi, cu 
nesăbuință. Putem spune, fără să greșim, 
că românul nu mai este demult fratele 
codrului!

Andrei Dumitru

Pădurile ilfovene, 
umbră palidă  
a foştilor  
Codri ai Vlăsiei

Comuna Brănești are o 
tradiție îndelungată în 
domeniul silviculturii, 
care datează încă din 
anul 1884, când a fost 
înființat Ocolul Silvic 
Brănești, cu un complex 
de clădiri destinate 
Școlii superioare de 
silvicultură. În anul 
1889 se înființează aici 
și Școala de aplicații 
silvice, cu o durată de 
studii de 18 luni. Pentru 
efectuarea de lucrări 
practice, școala a primit 
din fondul forestier de 
stat pădurile Cernica-
Tânganu, Pustnicu și 
Pasărea, adminstrate 
până atunci de Ocolul 
silvic Brănești, precum și 
pădurile Piscul Câinelui, 
Moșia și Orgujoaia, de 
la Ocolul silvic Sinaia. În 
aceste păduri, profesorii 
diriginți puteau efectua 
experiențe și cercetări 
științifice, cu obligația de 
a comunica ministerului 

rezultatele obținute. 
În anul 1894 se 
inaugurează la Brănești 
localul Școlii de brigadieri 
silvici. În 1923, Școala 
superioară de silvicultură 
este trecută ca Secție 
Silvică la Politehnica din 
București, cu acordarea 
titlului de inginer, la 
absolvire.
În anul 1957 se înființează 
la Brănești primul liceu 
tehnic silvic, cu durata 

de 5 ani. În prezent, la 
Brănești funcționează 
Colegiul silvic „Theodor 

Pietraru”, care formează 
tehnicieni în silvicultură și 
exploatări forestiere. 

Brănești, printre pionierii silviculturii românești

Ing. Theodor Chiriac, șeful 
Ocolului Silvic Brănești, ne 

arată albumul cu fotografii din 
perioada interbelică

Campanie de împăduriri cu stejar 
a Direcției Silvice Ilfov, la Ocolul 
silvic Brănești

Elevi ai școlii silvice din 
Brănești, în anul 1935

Activități practice la școala 
silvică din Brănești


