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Manifestări

Ediția a 8-a a Simpozionului Internațional Forest and Sustainable Development, 25-27 Octombrie 2018, Brașov, Romania
A. L. Curtu

Între 25 și 27 octombrie 2018, Facultatea de au evoluat. Prof. dr. Heinrich Spiecker de la
Silvicultură și Exploatări Forestiere din Bra- Universitatea Freiburg din Germania a susțișov a organizat cea de a 8-a ediție a Simpo- nut o prelegere despre cultura molidului și duzionului Internațional Forest and Sustainable glasului în afara arealului natural. Dr. Marcus
Development. Evenimentul s-a desfășurat în Lindner de la Institutul Forestier European a
Aula Magna a Universității Transilvania din vorbit despre impactul schimbărilor climatice
Brașov și s-a bucurat de o largă participare din asupra pădurilor din Europa și modul în care
țară și străinătate. Au fost peste 200 de parti- știința poate fi adusă mai aproape de practica
cipanți din universități, institute de cercetare, silvică. Prof. dr. András Náhlik de la Univeradministrații și companii forestiere din 29 de sitatea din Șopron Ungaria, a subliniat necețări de pe cinci continente.
sitatea adaptării managementului ungulatelor
Cu această ocazie, au avut loc alte două eve- la schimbările climatice. Dr. Raffaele Spinelli
nimente importante: aniversarea a 70 de ani de de la CNR Italia a reliefat importanța sistemeînvățământ superior silvic la Brașov și a 8-a lor integrate de exploatări forestiere iar prof.
întâlnire anuală a ConDDEFFS (Conference of
Deans and Directors of
European Forestry Faculties and Schools).
Efectul schimbărilor climatice asupra pădurilor
a fost tema principală
a prezentărilor în plen.
Astfel, dr. Antoine Kremer de la INRA Pierroton Franța, laureatul
prestigiosului premiu
Marcus Wallenberg în
anul 2006, a vorbit despre adaptarea speciilor
de arbori în contextul Profesori onorifici ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov
schimbărilor climatice participanți la simpozionul internațional
și importanța înțelegerii Honorary professors of Faculty of Silviculture and Forest Engineering Brașov
modului în care acestea who participated in the International Symposium
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rinței au continuat pe secțiuni tematice: Forest
Ecosystem Management, Forest Engineering,
Wildlife Management and Advanced Geomatics. În total s-au susținut 49 de prezentări
orale și 55 de postere. Ziua s-a încheiat cu un
concert susținut de studenți ai Facultății de
Muzică în Aula Magna a Universității Transilvania din Brașov. În ultima zi a simpozionului, participanții s-au deplasat în teren, pe raza
Direcției Silvice Mureș, prilej cu care s-au
discutat aspecte privind lucrările de regenerare a pădurii și modul de aplicare a intervențiilor silvotehnice.
Aceată ediție a simpozionului s-a remarcat atât prin diversitatea și relevanța temelor
abordate, cât și prin calitatea foarte bună a
lucrărilor prezentate. Următoare ediție a simpozionului va avea loc în luna octombrie a
anului 2020. Vă așteptăm cu drag!

Aniversarea a 70 de ani de învățământ superior silvic la Brașov
The 70th anniversary of university education in forestry at Brasov

dr. Gamini Pushpakumara de la Universitatea
Peradeniya, Sri Lanka, a scos în evidență particularitățile ecosistemelor forestiere din Sri
Lanka și provocările cărora trebuie să le facă
față cei implicați în gestionarea și conservarea
acestora.
A doua zi, pe 26 octombrie, lucrările confe-

Abstract. The 8th edition of the International Symposium Forest and Sustainable Development, 25-27 October
2018, Brasov, Romania
The symposium brought together over 200 participants from 29 countries across five continents and
summarized research efforts on various forestry issues. The effects of climate change on forest tree species
and forestry sector was the most common topic of the
conference.
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