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Avionul a fost mai scump acuma decât în alte dăți. La ieșirea din aeroport polițiștii l-au întrebat
pe Strugari ce caută în Franța. Erasmus plus, bien sûr! Pe traseu, la Saint Etienne, polei
abundent, camioane blocate, embouteillage. Ascult muzica elevilor: Tzanca Uraganul cântă
ceva despre bani, ochelari și milionari. Aproape toți sunt fumători. Pe drum nu le mai este nici
foame, nici sete. Beau numai tabacioc. Trei și-au cumpărat deja cizme din Aumont Aubrac
deoarece au venit fără bocanci de teren. Au crezut că le dau francezii. Însă francezii nu dau
întotdeauna orice. Să vedem. Oare la Javols au, ca cei de la Liceul din Meymac, vreo uscătorie
anume pentru cizmele silvicultorilor?

3 aprilie 2022
Mâncare, mâncare! Doi dintre ei, maramureșenii, au adus cârnați și slănină. Foarte bine. Să
mâncăm, așadar. Facem provizii din instinct pentru că nu știm ce ne oferă mâine cantina școlii.

4 aprilie 2022
Dimineața – 8 grade. Siberie, dar fără crivățul rusesc. Cuvintele cheie sau les mots clé de la
radio: le redoux recommence, le circuit vert, les arnaques bancaires, les mails bidon.
Muzica elevilor este după gusturi: Dani Mocanu, Black Sabbath, AC&DC. Iar muzica
profesorilor francezi se cheamă: La vie par procuration - Jean-Jacques Goldman, La gadoue Petula Clark. Prin compensație Eugen propune din boxa campusului școlii forestiere Mozart Eine kleine Nachtmusik. Probabil ca să le arate celor din La Lozère că românii sunt cultivați.
Prezentarea școlii și a departamentului La Lozère > Stéphane Landro
Există 4 entități peisagistice și 4 case în campus:
1. La Causse - calcar > fromage Roquefort
2. Aubrac - granit > pajiști, pășuni,
3. Margéride - bazalt
4. Les Cévennes - șist
Noi stăm în casa La Causse, ceea ce înseamnă că suntem, într-un fel, pe calcar sau pe var cum
scria acuma mai bine de 100 de ani Florian Porcius, în Flora lui năsăudeană. Avem 4 camere
cu nume de arbori: Cornouiller, Pin Noir, Robinier, Genévrier.
După masa:

1. Roc de Peyre > belvedere, panorama regiunii > 1180 m > orgă bazaltică > activitate
vulcanică. Diferența dintre granit și bazalt este ca dintre acid și bază. Vedere spre Aubrac > V,
Margéride > NE, Causses > S, Mont Lozère > SE (Cévennes)
2. Lac du Moulinet: păstrăv de lac, păstrăv curcubeu, pițigoi-moțat, gaia / șorlița, rața sălbatică
mare, becațina comună
3. Les Loups du Gévaudan

5 aprilie 2022
Idée force: vivre dignement!
Locația din prima parte a zilei: Le Bois du Mont > pădurea școlii silvice > cca 90 ha dintr-o
bucată. Pe traseu Capreolus capreolus - 2 exemplare, masculi, după oglindă. În pădure fumatul
este interzis cu desăvârșire, formal din luna aprilie. Suntem aproape de Mediterana. Lichenii de
pe arbori indică un aer curat și mediu umed. Măturile sau drobul arată solul acid, la fel granitul
de la fața locului. Pentru frasin nu este un mediu prielnic, după cum se prezintă arborii.
Plantație de duglas (Pseudotsuga menziesii): are umezeală în aer, climat oceanic și ierni blânde,
negeroase. Metodele de protecție a puieților, aici: lână, plasă din material plastic, tutori din
lemn... În zonă pinul silvestru este majoritar. Stadiul de dezvoltare arată trecerea dinspre păriș
spre codrișor, a pădurii. În plantație duglasul, laricele și pinul sunt specii atacate de căprior,
respectiv de cerb. Pinus contorta, sp. mediteraniană, este foarte prezent.
Muzica de pe traseu: Shaban - avion de vânătoare, Nicolae Guță, Florin Salam...
Șantierul de lângă școală, aspecte de la fața locului: Se doboară Abies grandis - Bradul de
Vancouver, la T = 50 ani, care se usucă pe picior din cauza secetei. Tăiere rasă și reîmpădurire
cu cedru de Atlas (Cedrus atlantica) la recomandarea unui tehnician silvic local. Sunt utilizate
motoferăstraiele Husqvarna 560 XP și pilele combinate pentru ascuțirea lanțului. Fluierul cu
semnal acustic este folosit la protecția muncii. Ancorarea arborelui de doborât cu tirforul și
petrecerea cablului pe după un scripete. După masa facem studiul lemnului cu profesorul
Assouad Ahmad. Profesorul Assouad a ajuns aici din Alep, Siria, după ce rușii i-au distrus
orașul. Acolo era conferențiar universitar. A trebuit să emigreze ca să supravețuiască și apoi să
învețe franceza ca să-și poată găsi de lucru. Vorba lui Boney M din cântecul Rasputin, de prin
anii 70 : Oh, those Russians! Cuvintele cheie: débit sur dosse, débit sur quartier. În Franța
butoaiele de stejar de 200 l costă 800 € iar în Romania numai 100 €. De ce unii podgoreni de la
noi se laudă că ei cumpără numai poloboace franceze? Marc mi-a spus astăzi că la Javols în
ultimii doi ani învățământul s-a degradat vizibil, că elevii au prea multă libertate și pe mulți nui mai interesează aproape nimic.

6 aprilie 2022
France Bleu GL: C’est la nationalité qui compte et qui intéresse. Et c’est la commémoration du
professeur assassiné à cause de ses idées
Aujourd’hui avec Stéphane Landro
Specii recoltate de elevi: Acer pseudoplatanus > Paltin de munte > cu semințele plantate în
ghiveci > Prunus spinosa - porumbar
Cuvinte tehnice: vermiculită. Copage - asociația lozeriană agricolă – ecologistă.
Prin urmare, de la Mirabila sămânță la mirările elevilor care, în interval, s-au cam șoșocat:
1. Că am carnet de conducere
2. Că vorbesc franceza
3. Că este căldură și apă caldă tot timpul în internat
4. Că este mâncare suficientă la cantină șamd…
Când te gândești că unii își organizează adevărate campanii de publicitate și plătesc agenți de
influență numai ca să dea bine.
După masa: Le viaduc de Garabit care trece peste râul La Truyère. Gustave Eiffel la construit
pe la 1880 folosind pentru materiale care cu boi și zidari plus vreo 600000 de nituri.
Arboretum văzut de pe A75 cu următoarele specii marcate și remarcate: Sorbus aria, Alnus
cordata - NFR, Betula verrucosa, Prunus padus, Corylus avellana, Acer campestris, Acer
platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Salix
alba, Pseudotsuga menziesii, Picea excelsa, Picea pungens, Larix decidua, Pinus cembra,
Pinus nigra, Abies concolor, Abies alba.

7 aprilie 2022
L’hymne du jour: Aux arbres, citoyens - Yannick Noah
La forêt de Laubert : le hetre, l’épicea, le sapin pectiné > le bois de chauffage
Intervenants: Gaëtan et apprentis > 1400 m alt
Transportator sau le transporteur, forwarder Velmet > Komatsu din 2004
Stivă: L = 12,5 m, 2 m, h = 2,9 m
V = 12,5 * 2 * 2,9 = 72,5 mst > 50,75 mc > fc = 0,7
Peste tot în Franța apa de la robinet este garantată, ne spune Gaëtan. Ieri, când am făcut plinul
la pompă, elevii și-au făcut și ei, unii, plinul la Auchan: pizza, iaurt și salam iar seara n-au mai
putut mânca nici pateul de casă, nici confit du canard, nici brânza.

8 aprilie 2022
Am venit aici ca să ne civilizăm, nu să exportăm falimentul. Alex ne-a pus un afiș: Vous n’êtes
pas ici au château de Versailles, cu lumini lăsate aprinse în timpul zilei, cu încărcătoare branșate
la prize după ce și-au făcut aparatele plinul, cu tot felul de resturi la dușuri și prin în sala de
baie. Răsturnarea caserolei cu mâncarea pentru week-end. Elevii francezi au sărit imediat în
ajutor. Elle s’appelle casserole parce qu’elle casse.

9 aprilie 2022
Traseul spre Mediterana: Carlina latifolia > turta, pins parasols, les garigues, le cèdre d’Atlas,
măslini, vița de vie, le viaduc de Millau, La Courvoitoirade

10 aprilie 2022
Idées force: On passe au vert, le soleil au rendez-vous, circuits bleus sorties
Sainte Eulalie pentru parcul bizonilor
Plante determinate: Narcissus pseudonarcissus, Salix caprea, Sambucus ramossisima, frasinul
tăiat în scaun pe lângă proprietăți. La piramide de Porte à Faux.

11 aprilie 2022
Platoul Aubrac la 1000 m, pe substrat de granit și când nu-ți permiți picnic, mănânci la
restaurant. Plante determinate: Crocus vernus, Adonis vernalis, Polypodium vulgare, Corydalis
solida, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Fagus sylvatica în condiții
extreme pe Platoul Aubrac, la 1000 m
Laguiole, o curiozitate locală: cuțite cu mânere din lemn de viță de vie.

12 aprilie 2022
A la radio: L’école est devenu un enfer et la France va de mal en pire. Un élève qui voulait
buter sa maîtresse a été chaviré de l’école. La colère est mauvaise conseillère, donc il préfère
mourir qu’aller à l’école.
Dendrométrie dans le Bois du Mont avec Alain Gouillot. Date din teren
Specia: Duglas verde
D = 60 cm
H = 27,5 m
V calculat = 3,497 mc
V tabel Ro = 3,348 mc (h = 27 m)

V tabel Ro = 3,454 mc (h = 28 m)
V mediu, prin extrapolare = 3,401 mc (h = 27,5 m)
V timberpolis = 3,38 mc (h = 27,5 m)
Vcilindru = 7,772 mc
F Ro = 0,438 (în Romania)
F Cz = 0,435 (în Republica cehă)
După masa GPS cu aplicația My Maps

13 aprilie 2022
A la radio: La boucle est bouclée. La solidarité, l’associanism, page face de bouc.
Fournels: Mașina se parchează mereu cu fața spre direcția de plecare
La fiche du parquet, instructaj, caiet de sarcini, des forestiers en herbe et des bûcherons en
forêt. Juron entendu et retenu: putains de bites!
Materiale primite: țapina, pârghie cu cârlig, un baros și motoferăstraie Stihl
Husqvarna 345 XP - tronçonneuse maison
Dintru început se verifică starea sanitară a arborelui. Întotdeauna fasonatorul stă în stânga,
arborele în dreapta. Compensarea stivei la capete atunci când capetele sunt înclinate
Varga a executat tăierea din partea opusă în câteva reprize. Pentru lanț, la 2500 rot/min este
suficient doar o secundă ca să ajungă în pământ și să se bătucească pe loc. Baba a tăiat un
pantalon dar și-a salvat un picior > în Franța pantalonii tăiați, chiar dacă doar un strat din 7,
trebuie schimbați plus că cel care-i taie trebuie să plătească un aperitiv.

14 aprilie 2022
Les Mots clé: La picholine de Nîmes
Le tripot = assiette à trois pieds
La réalité virtuelle en 3D
Une gabalade

14.04.2022
Idées force: L’application Bison futé et les camisards de Cévennes
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