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Résumé: Au début des années ’50, suite à l’éloignement abusif de l’enseignement supérieur, le
professeur Victor Tufescu a développé une intense activité de recherche à l’Institut de Recherches et
Aménagements Sylvicoles de Bucarest. Le matériel accumulé pendant cette période, à l’occasion des
recherches sur le terrain, a été utilisé dans de nombreux articles et dans des livres écrits tout seul ou en
collaboration. Quelques ouvrages de collaboration avec d’autres auteurs contiennent des sections de
géographie physique intégrées effectivement dans des études au caractère agro sylvicole. Les
premiers travaux de ce type sont deux études régionales complexes effectuées dans les Carpates et les
Sous-Carpates Orientales, publiées dans Probleme de pedologie/Problèmes de pédologie, 1958. Un
ouvrage théorique sur la sylviculture (réalisé par neuf auteurs) est paru quelques années plus tard:
Fundamentele naturalistice ºi metodologice ale tipologiei ºi cartãrii staþionale forestiere/Bases
naturalistes et méthodologiques de la typologie et de la cartographie des stations forestières (1964).
Dans cet ouvrage, des importantes contributions de géographie physique apportées par le professeur
Victor Tufescu ont été intégrées. La plupart de ses contributions dans les trois travaux mentionnés
ont un caractère «bivalent»: elles sont parfaitement intégrées dans les travaux, étant indispensables à
l’ensemble, mais peuvent être présentées même retirées du contexte.
La începutul anilor ’50, în urma îndepãrtãrii abuzive din învãþãmântul superior, profesorul
Victor Tufescu a desfãºurat o intensã activitate de cercetare la Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri
Silvice Bucureºti/ICAS (numit, în acei ani, Institutul de Cercetãri Silvice/ICES). Vastul material
acumulat în aceastã perioadã, cu ocazia cercetãrilor de teren, a fost utilizat în numeroase articole
publicate în diferite reviste ºtiinþifice ºi în câteva cãrþi scrise în colaborare sau singur. Majoritatea
acestor articole ºi cãrþi sunt lucrãri cu caracter geografic; ele pot fi utilizate (parþial sau în totalitate) în
alte cercetãri cu caracter agro-silvic aplicativ. Dar câteva din lucrãrile semnate de profesorul Victor
Tufescu, alãturi de alþi autori, cuprind secþiuni de geografie fizicã integrate efectiv în studii cu
caracter agro-silvic. Ne vom ocupa, aici, doar de aceastã din urmã categorie de lucrãri (cu secþiuni de
geografie incluse organic în studii cu caracter aplicat).
Primele lucrãri de acest gen, cu caracter integrat, sunt studii regionale complexe. Ele au apãrut
într-o publicaþie a Institutului de Cercetãri Agronomice (ICAR) din anul 1958. Colective de
cercetãtori conduse de academicianul Constantin D. Chiriþã au realizat, printre altele, cercetãri
pedologice complexe în Munþii ºi Subcarpaþii Vrancei1 ºi în Munþii Stâniºoarei, ai Bistriþei ºi în
Masivul Ceahlãu2. De notat cã Victor Tufescu era singurul geograf din colectivele de 6-7 silvicultori
cu specializãri diferite. El a participat la ambele lucrãri cu capitole de geomorfologie, geologie ºi
climatologie. Pentru caracterizarea geologicã ºi climatologicã a regiunilor cercetate, Victor Tufescu
a utilizat lucrãri existente, pe care le-a sintetizat ºi completat cu observaþii personale. Dar
caracterizãrile diferitelor unitãþi de relief, extinse pe mai multe pagini, sunt contribuþii originale ºi pot
fi luate în considerare ºi separat, ca studii geomorfologice regionale. Ele cuprind caracterizãri de
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Const. D. Chiriþã, V. Tufescu, I. Bãncilã, Al. Beldie, G. Ceuca, V. Mehedinþi ºi I. Nonuþe, Solurile bazinului superior ºi
mijlociu al Putnei. Cu documentaþie asupra complexului de factori pedogenetici ºi cercetãri speciale asupra solurilor
tipurilor naturale de pãduri, Probleme de pedologie, ICAR, Editura Academiei R.P.R., 1958, pp. 273-340.
Const. D. Chiriþã, V. Tufescu, G. Ceuca, E. Pîrvu, A. Popa, M. Ionescu ºi I. Nonuþe, Solurile bazinului mijlociu al Bistriþei
între Bicaz ºi Broºteni, Probleme de pedologie, ICAR, Editura Academiei R.P.R., 1958, pp. 341-372.
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ansamblu, analize detaliate ale formelor de relief, ale proceselor actuale de modelare a reliefului,
grupate pe unitãþi ºi subunitãþi de relief. Toate acestea sunt însoþite de fotografii, schiþe panoramice ºi
hãrþi executate de autor. Victor Tufescu a participat, foarte probabil, ºi la unele capitole finale,
precum Solurile ºi rãspândirea lor geograficã, sau Interpretãri ºi concluzii de ordin ecologic ºi
silvocultural.
Câþiva ani mai târziu a apãrut o lucrare de silviculturã cu caracter teoretic, realizatã de nouã
autori: Fundamentele naturalistice ºi metodologice ale tipologiei ºi cartãrii staþionale forestiere3. În
ea au fost integrate consistente contribuþii de geografie fizicã aparþinând profesorului Victor Tufescu.
Este cea mai importantã lucrare referitoare la studiul ºi cartarea staþiunilor forestiere, pentru cã a fixat
acestui domeniu bazele naturalistice ºi metodologice.
Staþiunea forestierã este „spaþiul biogeografic limitat prin omogenitatea anumitor caractere
determinante pentru vegetaþie. ... Omogenitatea condiþiilor naturale având un caracter relativ, este
mai corect sã se vorbeascã de acelaºi domeniu de variabilitate, în genere restrâns, al acestor condiþii
ºi al influenþelor lor în complex asupra vegetaþiei. ... Staþiunea nu trebuie consideratã ca o simplã
sumã de factori staþionali, ci ca un întreg natural, ca o unitate ecologicã de spaþiu geografic,
determinatã de rezultatele interacþiunilor tuturor factorilor staþionali”4. Factorii staþionali cuprind
„toþi factorii geografici”, strâns legaþi reciproc, interdependenþi. Având în vedere aceste precizãri, se
înþelege de ce, chiar de la început, se precizeazã echivalenþa termenilor „unitãþi de condiþii naturale”,
„unitãþi (faciesuri) de landºaft” [unitãþi de peisaj, n.a.] ºi „staþiuni”5 pentru evidenþierea caracterului
unitar al staþiunii. Aceste precizãri (extrase din Fundamentele naturalistice...) pun în evidenþã
legãtura strânsã dintre studiile silvice staþionale ºi geografie.
Tot în partea introductivã a Fundamentelor naturalistice... se subliniazã urmãtoarele:
„Îndeosebi criteriul geomorfologic ºi criteriul climatic de caracterizare, diferenþiere ºi clasificare a
staþiunilor forestiere aduc în tipologia staþionalã o mare parte din conþinutul geomorfologiei ºi al
climatologiei, discipline a cãror cunoaºtere în legãturã cu tipologia staþionalã este de cel mai mare
interes”6. De aceea, contribuþia profesorului Victor Tufescu la cea mai importantã (ºi mai
voluminoasã) secþiune a lucrãrii – Studiul analitic ºi sintetic al staþiunii (partea a II-a) – a fost
esenþialã. În cadrul acestei pãrþi, Victor Tufescu a scris, dupã toate semnele, o bunã parte din
I. Studiul sumar al elementelor – criterii de caracterizare, diferenþiere ºi clasificare a staþiunilor
forestier. Contribuþia sa este evidentã mai ales în secþiunea A: Criterii fizico- ºi biogeografice. Aici
se gãseºte (ºi) un studiu teoretic asupra reliefului. Dupã precizarea modului în care relieful poate
influenþa celelalte componente ale staþiunii/landºaftului, V. Tufescu prezintã o clasificare geneticã,
calitativã, a formelor de relief – Formele tectogene ale reliefului R.P.R. (Tabelul nr. 1). Dar formele
tectogene intereseazã „doar pentru definirea trãsãturilor mari ale reliefului”7. Pentru studiul
staþional sunt importante doar formele de relief generate de agenþii modelatori externi: „formele
exogene” (vãi, creste, terase etc.) ºi „formele elementare de relief” (microrelieful). Ambele categorii
rezultã din „îmbinarea planurilor orizontale cu cele în pantã”. Din îmbinarea cantitativã a acestor
douã planuri pot rezulta „reliefuri accidentate, de felul munþilor ºi dealurilor” ºi „reliefuri plate, de
câmpie”8. Aceste douã tipuri de relief sunt detaliate în douã tabele mari: Tabelul nr. 2, „Elemente
morfologice în þinuturi cu relief accidentat (munþi ºi dealuri)” ºi Tabelul nr. 3, „Elementele
morfologice în þinuturile cu relief plat (câmpii ºi lunci) în situaþia þãrii noastre”. Diferitele diviziuni ºi
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subdiviziuni ale reliefurilor accidentate ºi plate sunt analizate pe larg în peste treizeci de pagini (care
conþin numeroase figuri). Partea cea mai valoroasã a acestor clasificãri (probabil o noutate pentru
acei ani) constã în definirea riguroasã a caracterelor morfologice ale diferitelor categorii de relief,
inclusiv din punct de vedere cantitativ (prin parametri uºor de determinat). A fost punctul de plecare
pentru urmãtoarele încercãri de clasificare mixtã, geneticã (calitativã) ºi cantitativã a factorilor
geografici/staþionali. Drumul parcurs pentru cuantificarea elementelor de mediu (în primul rând a
factorilor geografici/staþionali) a fost destul de lung dacã avem în vedere cã, doar dupã peste douã
decenii, s-a realizat o astfel de clasificare9 (cantitativã), cuprinzãtoare, a tuturor factorilor importanþi
(inclusiv a celor geografici) care determinã producþia vegetalã.
Majoritatea contribuþiilor profesorului Victor Tufescu din cele trei lucrãri sumar prezentate aici
au un caracter „bivalent”: ele sunt perfect integrate în ansamblul respectivelor lucrãri, fiind
indispensabile întregului, dar pot fi – în acelaºi timp – extrase din context ºi prezentate separat (fie ca
un studiu de geografie regionalã, fie ca unul teoretic).
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*** Metodologia elaborãrii studiilor pedologice/MESP, III, ICPA Bucureºti, Redacþia de propagandã tehnicã agricolã,
1987.
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