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REZUMAT

Pentru cunoaşterea variabilităţii spaţio-temporale a fluxului principalilor ioni
minerali consideraţi responsabili pentru fenomenul de declin al pădurilor, în lucrare
se analizează depunerile atmosferice înregistrate în 7 ecosisteme forestiere din
România în perioada 1997-2000.

Estimările se bazează pe măsurătorile continui asupra cantităţii de precipitaţii şi
concentraţiilor în ioni minerali a eşantioanelor prelevate în teren liber şi sub corona-
mentul pădurii. Pentru compararea fluxurilor înregistrate în România s-au utilizat
rezultatele obţinute la nivel european în anul 1997 în cadrul programului de monito-
ring al depunerilor atmosferice bazat pe metode de prelevare şi analiză comparabile,
între toate ţările europene participante.

Rezultatele prezentate arată o bună concordanţă în ceea ce priveşte ordinul de
mărime al fluxurilor estimate atât în teren liber cât şi sub coronamentul pădurii. Pe
baza unei scale convenită la nivel european pentru evaluarea nivelurilor depunerilor
atmosferice de sulf se constată că în nordul României datele sunt comparabile cu cele

din vestul Europei cu o valoare medie de 7,2 kg ha
-1

an
-1
, iar în sudul României aces-

tea au valori apropiate de cele înregistrate în centrul Europei (10,8 kg ha-1an
-1
). Pentru

depunerile de azot, valorile  înregistrate în nordul României au oscilat între 8,313 kg

ha
-1
an

-1
iar în sud între 13,817,8 kg ha

-1
an

-1
.  Fluxurile cationilor bazici (Ca, Mg, K)

înregistrate în nordul României sunt comparabile cu cele din vestul Europei iar cele
din sudul României apropiate de cele estimate pentru regiunea central europeană.
Fluxurile estimate pentru Mg şi K în sudul României sunt mult mai mari decât cele
din Europa.

Sub coronamentul pădurii, fluxul ionilor poluanţi este mult mai mare decât în
teren liber, ordinul de mărime fiind pus în evidenţă de analiza coeficienţilor de încăr-
care prezentaţi în lucrări.

Rezultatele obţinute pun în evidenţă că regiunea geografică are un rol dominant
asupra datelor privind depunerile atmosferice, atât la nivel european cât şi la nivelul
României. Pentru teritoriul României a fost pusă în evidenţă o puternică influenţă a
altitudinii suprafeţei experimentale asupra fluxului de ioni poluanţi. Rezultatele 



1. INTRODUCERE

Cunoaşterea impactului pe care  îl au ionii poluanţi din atmosferă asupra ecosis-
temelor forestiere reprezintă una dintre temele majore de cercetare ştiinţifică funda-
mentală la nivel european. Cercetări detaliate, efectuate în anumite regiuni, caracteri-
zate printr-o intensă şi continuă poluare locală, au pus în evidenţă relaţii directe între
conţinutul în ioni poluanţi ai gazelor emise şi gradul de sănătate al arborilor, stabilindu-
se  şi gradienţii de creştere sau de scădere a influenţelor vizibile ale  poluanţilor asupra
arborilor (gradul de defoliere, lăţimea inelului anual, creşterea în înălţime etc.) . Exa-
minarea efectelor poluării de fond (poluarea generalizată a atmosferei datorită transfer-
ului la mari distanţe a maselor de aer încărcate cu poluanţi) asupra ecosistemelor este
mult mai complicată sub raport metodologic deoarece în cele mai multe cazuri avem de-
a face cu concentraţii mai scăzute ale ionilor consideraţi poluanţi şi cu “intrări“  diferite
sub raport cantitativ şi calitativ, influenţate de condiţiile meteorologice şi orografice în
care au căzut precipitaţiile.

De asemenea, o serie de transformări pe care poluanţii le înregistrează pe durata
transferului de la “sursa de emisie“ la “zona de imisie “ în care se fac prelevările pen-
tru analize determină modificarea agresivităţii unor ioni pe de o parte şi apariţia unor
molecule sau ioni noi, “poluanţi secundari“ rezultaţi din reacţia dintre componentele
poluanţilor emişi sub influenţa radiaţiei solare şi a umidităţii din atmosferă.

Cercetările organizate în România pentru studierea efectelor poluării de fond asupra
ecosistemelor forestiere au fost iniţiate în anul 1992 prin instalarea unui număr de 65
de suprafeţe de cercetare grupate câte cinci în 13 ecosisteme forestiere diferite,
reprezentative pentru fondul forestier naţional

Programul de cercetare a fost separat în cinci subprograme cu scopul studierii sepa-
rate a componentelor urmând ca asamblarea şi corelarea rezultatelor obţinute să se rea-
lizeze în anul 2002.

Aceste subprograme sunt coordonate de specialişti din I.C.A.S. şi vizează urmă-
toarele aspecte: 

- dinamica stării coroanelor  (transparenţă, defoliere, decolorare) arborilor în timp  şi
spaţiu;

- dinamica conţinutului in ioni minerali ai frunzelor arborilor din zonele cercetate;
- dinamica principalilor parametri fizico-chimici ai precipitaţiilor înregistrate în

teren liber, sub coronamentul pădurii şi pe profilul solului;
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obţinute vor fi utilizate pentru evaluarea influenţei ionilor poluanţi asupra stării
de sănătate a arborilor şi pentru evaluarea riscului la acidifiere a solurilor din
reţeaua europeană de monitoring instalată în România (nivel I).

Cuvinte cheie: ioni poluanţi;  ecosistem forestiere
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- dinamica parametrilor fizico-chimici ai solurilor din ecosistemele cercetate, sub
influenţa condiţiilor meteo-climatice şi a intrărilor de poluanţi din atmosferă.

Instalarea suprafeţelor experimentale şi a instalaţiilor pentru eşantionarea probelor 
s-a făcut în perioada 1992-1996, măsurătorile şi analizele coerente începând să fie

acumulate în bazele de date după anul 1996. Trecerea unui numărde 3-8 ani de obser-
vaţii  de măsurători continui sau discrete asupra aceloraşi parametri va permite într-un
timp apropiat realizarea unor sinteze interdisciplinare cu o abordare modernă pe baze
ecosistemice a relaţiilor de tip cauză-efect în ecosistemele forestiere.

2. SCOPUL şI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR

Cercetările noastre se integrează în programul ICP Forest (International Cooperative
Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) şi au ca
obiective principale:

- supravegherea continuă pe scară largă a efectelor poluării aerului asupra pădurii;
- contribuţia la o mai bună înţelegere a relaţiilor de tip cauză-efect pentru declinul

generalizat al pădurilor.
În scopul realizării acestor obiective, cercetările se desfăşoară în cadrul unor pro-

grame incluse în trei nivele de monitoring de intensitate diferită : monitoring naţional,
monitoring european nivel I şi monitoring european intensiv (nivel II).

Programul de monitoring european nivel II cuprinde la rândul său mai multe sub-
programe (evaluarea stării coroanelor arborilor, studiul creşterilor şi studiul compoziţiei
materialului foliar şi a solului, dinamica vegetaţiei erbacee, fenologia şi microclimatul
specific fiecărui  ecosistem etc.). În unele  ecosisteme forestiere reprezentative pentru
fiecare ţară, sunt prevăzute măsurători continui ale depunerilor atmosferice, soluţiei
solului şi parametrilor meteorologici.

Pentru fiecare subprogram au fost stabiliţi o serie de parametri obligatorii şi o altă
serie de parametri facultativi, care se determină prin metode identice sau comparabile,
capabile să asigure comparabilitatea rezultatelor

3. METODA DE CERCETARE

Amplasarea suprafeţelor experimentale pentru măsurarea cantitativă a precipitaţiilor
şi pentru eşantionarea acestora în vederea analizelor de laborator s-a făcut în concor-
danţă cu manualul ICP Forest „Manual on methods and criteria for harmonised sam-
pling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests” şi
a fost prezentată detaliat în lucrarea „Cercetări pentru modelarea matematică a fluxului
ionilor poluanţi în ecosistemele forestiere din România” publicată în acest volum.

Cunoaşterea cantitativă a fluxului de ioni minerali din atmosferă şi modificările
acestuia la interacţiunea cu diferite componente ale ecosistemului a permis o mai bună

Barbu
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interpretare a relaţiilor cauzale dintre poluare şi starea de sănătate a arborilor pe de o
parte, şi estimarea rolului de filtru şi tampon a arboretului şi solului forestier la agre-
siunea fizico-chimică a poluanţilor, pe de altă parte (Barbu et al., 2002). Vom încerca în
continuare  să evidenţiem variabilitatea spaţio- temporală a fluxului de ioni minerali
din ecosistemele forestiere studiate pe baza măsurătorilor efectuate  în perioada 1997-
2000.

Fluxul anual (Q) al fiecărui ion mineral s-a calculat cu formula :

în care:
Qi = fluxul cantitativ al ionului i în kg/ha/an

Pj = precipitaţiile în perioada j

Cji = concentraţia medie a ionului i în perioada j

n = numărul de perioade din an
În continuare vom prezenta un studiu comparativ al fluxurilor de ioni minerali esti-

mat pentru 7 ecosisteme forestiere din România în perioada 1997-2000 şi la nivel euro-
pean în anul 1997 (De Vries et. al. 2000).

4. REZULTATE şI DISCUŢII

4.1. Studiu comparativ al depunerilor de ioni minerali înregistrate în teren liber
în Europa şi în România

În tabelul 1 s-au sintetizat pentru comparaţie valorile medii anuale (1997) ale
depunerilor înregistrate în teren liber pentru diferite regiuni ale Europei şi în cele şapte
ecosisteme studiate în România, grupate astfel: România Nord (Solca, Rarău şi Deia),
România Sud (Fundata, Mihăieşti şi Ştefăneşti).

Vom analiza pe rând fiecare ion poluant considerat responsabil de starea ecosis-
temelor forestiere.

S-SO4. Pentru aprecierea intensităţii depunerilor de S-SO4 se foloseşte  scala dată în

tabelul 2. 
Analizând în raport cu această scală, depunerile în teren liber din ţara noastră se

poate aprecia că zona nordică a României se încadrează (în perioada 1997-2000) în
clasa de depuneri reduse de sulf iar sudul ţării în clasa de depuneri mari. Tendinţa este

neevidentă pentru nordul ţării, dar pentru sud se înregistrează o scădere de la 14,2 Kg
.

ha
-1.

an
-1

în anul 1997 la 10,5 Kg
.
ha

-1
an 

-1
în anul 1999 pentru ca în anul 2000 valoarea

fluxului mediu al sulfului sî crească din nou la 12,8 kg.ha
-1.an comparabilă cu cea din

anul 1998.
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Valorile medii obţinute pentru depunerile de sulf în ţara noastră situează nordul ţării
în domeniul comparabil cu regiunea vest/Atlantică a Europei cu valori medii de cca. 7,2

KgS.ha
-1

.an
-1

iar sudul ţării este comparabil cu regiunea Central-Est europeană (10,8

KgS.ha
-1

.an
-1

) depăşind cu cca.20% această valoare medie.

Barbu

Tabelul 2. Scala europeana pentru aprecierea intensitatii depunerilor de S-SO4 în teren liber 
European scale for evaluation of intensity of S-SO4 deposition in open fields

Fluxul depunerilor în teren liber (Kg.ha-1.an-1) 
Flux of atmospheric deposition in open field 

(Kg.ha-1y-1) 

Regiunea 
(supr. exp) 

Region 

Nr. supr. 
exp. 

No. of 
plots 

Anul 
Year 

S-SO4 N-NO3 N-NH4 Ca Mg K Na 
Nord/Boreal 44 1997 2.77 1.51 1.27 2.50 1.94 1.29 7.75 
Nord/Boreal temperat 25 1997 4.72 3.51 3.08 8.60 5.16 1.60 6.60 
Vest/Atlantic 53 1997 7.33 3.99 6.03 8.00 4.51 2.07 16.44 
Central/est 240 1997 10.18 5.52 8.25 7.40 3.65 3.86 4.58 
Sud/ 
Mediteranian 

39 1997 7.36 4.17 5.78 9.50 4.66 4.29 9.20 

1997 6.6 2.2 6.4 9.9 0.76 4.9 2.3 
1998 7.9 3.2 9.8 9.7 1.3 9.2 3.6 

România 
Nord* 

4 

1999 6.5 2.0 8.0 9.2 0.58 5.2 3.4 
  2000 7,3 1,5 6,8 11,5 0,63 4,0 3,0 

1997 14..2 3.8 10.0 26.1 1.2 4.7 3.0 
1998 12.6 6.2 11.6 17.4 5.6 5.6 6.8 

România 
Sud 

3 

1999 10.5 5.9 9.3 18.9 2.4 10.5 4.8 
  2000 12,8 2,4 13,9 25,1 11,8 9,5 12,3 

Fluxul depunerilor în teren liber (Kg.ha-1.n-1) 
Flux of atmospheric deposition in open field 

(Kg.ha-1.y-1) 

Regiunea 
(supr. exp) 

Region 

Nr. supr. 
exp. 

No. of 
plots 

Anul 
Year 

S-SO4 N-NO3 N-NH4 Ca Mg K Na 
Nord/Boreal 44 1997 2.77 1.51 1.27 2.50 1.94 1.29 7.75 
Nord/Boreal temperat 25 1997 4.72 3.51 3.08 8.60 5.16 1.60 6.60 
Vest/Atlantic 53 1997 7.33 3.99 6.03 8.00 4.51 2.07 16.44 
Central/est 240 1997 10.18 5.52 8.25 7.40 3.65 3.86 4.58 
Sud/ 
Mediteranian 

39 1997 7.36 4.17 5.78 9.50 4.66 4.29 9.20 

1997 6.6 2.2 6.4 9.9 0.76 4.9 2.3 
1998 7.9 3.2 9.8 9.7 1.3 9.2 3.6 

România 
Nord* 

4 

1999 6.5 2.0 8.0 9.2 0.58 5.2 3.4 
  2000 7,3 1,5 6,8 11,5 0,63 4,0 3,0 

1997 14..2 3.8 10.0 26.1 1.2 4.7 3.0 
1998 12.6 6.2 11.6 17.4 5.6 5.6 6.8 

România 
Sud 

3 

1999 10.5 5.9 9.3 18.9 2.4 10.5 4.8 
  2000 12,8 2,4 13,9 25,1 11,8 9,5 12,3 

Tabelul 1. Comparaţie între valorile medii anuale ale depunerilor înregistrate în teren liber la
nivel european (după De Vries, 2000) şi în România (date originale)  în perioada    1997-2000

Comparisons of mean values of atmospheric depositions registred in open fields in    different
regions of Europe (de Vries,2000) and in Romania in the period 1997 - 2000



94

Anale I.C.A.S., 45

N-NO3. Pentru aprecierea nivelului depunerilor de azot din ionul azotat (N-NO3) şi

ionul amoniu N-NH4 vom folosi o scală similară S-SO4 sub raportul cantităţii exprimate

în moli/ha (tabelul 3).

În raport cu această scală depunerile de azot total în ţara noastră se situează în dome-

niul depunerilor mijlocii-mari în nordul ţării, cu valori medii de 8,6 Kg.ha
-1.an

-1
în anul

1997, 13 Kg.ha
-1.an

-1
în anul 1998, 10Kg.ha

-1.an
-1

în anul 1999 şi 8,3 Kg.ha
-1.an

-1
în anul

2000.. Sudul ţării primeşte cantităţi mult mai mari de azot (probabil din emisii locale de
la fabricile  de produse chimice şi din agricultură)  încadrându-se în clasa de depuneri

foarte mari cu valori medii de 13,8 Kg.ha
-1.an

-1
în anul 1997, 17,8 Kg.ha

-1.an
-1

în anul

1998, 15,2  Kg.ha
-1.an

-1
în anul 1999 şi 16,3  Kg.ha

-1.an
-1
în anul 2000. În timp se constată

o tendinţă de creştere în sudul ţării şi de stagnare cu oscilaţii uşoare în nordul României.
Cationi bazici ( Ca, Mg, K).  Sub raportul depunerilor de cationi bazici (Ca, Mg,

K), pe baza datelor din tabelul 1, se poate aprecia că aportul de ioni de calciu în nordul
ţării este comparabil cu cel din Europa  vestică, fluxul mediu anual fiind de 9,2-11,5 Kg

Ca.ha
-1.an

-1
; sudul ţării, în care se înregistrează valori medii anuale ale fluxului de 17,4-

26,1 Kg Ca.ha
-1.an

-1
, are valori comparabile cu regiunea Central-est europeană în care

valorile medii stabilite la 240 staţii de măsurare a fost de 27,4 Kg Ca.ha
-1.an

-1
.

Magneziul înregistrează valori comparabile cu regiunea central-europeană în sudul

ţării cu un flux anual de 2,4-5,6Kg.ha
-1.an

-1
şi valori mult mai reduse 0,6-1,3Kg.ha

-1.an
-

1
în nordul ţării.

Potasiul, în teren liber, măsurat în suprafeţele experimentale din ţara noastră, pre-
zintă valori foarte ridicate comparabile cu regiunea sud/ mediteraneană  a Europei.

Astfel în nordul ţării fluxul anual de potasiu a fost de 4,9-9,2 Kg.ha
-1.an

-1
iar în sudul ţării

de 4,4-10,5 kg.ha
-1.an

-1
cu tendinţă evidentă de creştere.

Na. Ionul Na este considerat neinfluenţabil de coronamentul pădurii, iar cantităţile
înregistrate în teren liber diferenţiază regiunile în raport cu depărtarea faţă de mare. Sub
raportul fluxului anual de Na, valorile obţinute în ţara noastră sunt comparabile cu cele
din regiunea central/est europeană şi nord/boreal-temperată cu valorii medii de 2,3-3,6

Tabelul 3. Scala europeană pentru aprecierea intensităţii depunerilor de S-SO4 în teren liber 

European scale for evaluation of intensity of S-SO4 deposition in open fields

Intensitatea depunerilor 
Deposition intensity 

Kg.ha-1an-1 
Kgha-1y-1 

mol-1ha-1an-1 
mol-1ha-1y-1 

Depuneri foarte reduse (very low) <3,5 <250 
Depuneri reduse (low) 3,5-7 250-500 
Depuneri mijlocii (medium) 7-10,5 500-750 
Depuneri mari (high) 10,5-14 750-1000 
Depuneri foarte mari (very high) >14 >1000 



Kg Na.ha
-1.an

-1
în nordul ţării şi ceva mai ridicate 3-6,8 KgNa.ha

-1.an
-1

în sudul ţării.

4.2. Studiu comparativ al depunerilor de ioni minerali înregistrate sub corona-
mentul pădurii  în Europa şi în România

Sub coronamentul pădurii, de regulă, cantităţile de ioni poluanţi înregistrate sunt mai
mari deoarece apa din precipitaţii spală şi depunerile uscate care se acumulează în
perioada dintre două căderi de precipitaţii.

În tabelul 4 s-au sintetizat, pentru comparaţie, valorile medii anuale ale depunerilor
înregistrate în anul 1997 în diferite regiuni ale Europei ( De Vries, 2000) şi în ţara  noas-
tră. Scala utilizată pentru aprecierea intensităţii depunerilor de sulf sub coronamentul
pădurii (tabelul 5) va permite situarea celor două regiuni ale României şi o mai bună
comparaţie la nivel European.

Sub raportul depunerilor de sulf ( S-SO4), valorile obţinute din măsurători sub masiv

în patru ecosisteme din nordul ţării şi trei din sudul ţării în perioada 1997-2000 se

încadrează în categoria depuneri lor  mij loci i 8-13,5 Kg.ha
-1.an

-1
În nordul ţării se

constată, pentru perioada analizată, o tendinţă de reducere a fluxului de sulf de la 13,3

kg.ha
-1.an

-1
în anul 1998, la 7,7 kg.ha

-1.an
-1

în anul 2000. In sudul ţării fluxul estimat al
sulfului sub coronamentul pădurii este mai mare decât în nordul ţării fără un trend evi-

Barbu
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Tabelul 4. Comparaţii între valorile medii anuale ale depunerilor înregistrate în anul 1997 sub
coronament la nivel european (De Vries, 2000) şi în România (date originale), 1997-   2000

Comparisons of mean values of atmospheric depositions registred under the canopy    in dif-
ferent regions of Europe (de Vries,2000) and in Romania in the period 1997 -    2000

Fluxul depunerilor sub coronament (Kgha-1an-1) 
Flux of atmospheric deposition under the canopy 

(Kgha-1y-1) 

Regiunea 
(supr. exp) 
Region 

Nr. supr. 
exp. 
No. of 
plots 

Anul 
Year 

S-SO4 N-NO3 N-NH4 Ca Mg K Na 
Nord/Boreal 44 1997 3.39 1.06 0.73 4.28 3.17 7.53 11.22 
Nord/boreal  
temperat 25 1997 5.71 2.16 1.43 11.68 6.10 10.88 9.64 

Vest Atlantic 60 1997 12.32 5.12 8.58 17.24 9.48 18.29 27.81 
Central/Est 98 1997 13.60 9.67 8.44 22.00 4.89 16.07 6.07 
Sud/ 
Mediteranian 

39 1997 8.13 5.08 5.75 23.84 6.31 18.37 9.29 

1997 11.55 4.70 11.62 8.60 1.25 19.05 3.30 
1998 13.37 4.40 10.90 8.82 1.85 26.1 3.37 4 
1999 7.96 3.17 10.47 8.82 1.39 27.52 2.80 

România 
Nord 

 2000 7,7 1,8 8,1 5,8 1,0 16,3 1,7 
1997 13.50 2.97 10.50 24.90 3.00 29.13 3.20 
1998 12.40 6.13 11.03 16.80 4.30 34.93 3.47 3 
1999 12.50 3.98 10.25 20.27 3.71 38.10 3.30 

România 
Sud 

 2000 12,9 2,4 9,4 13,1 3,7 28,6 2,1 
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dent. Valorile medii au variat între 13,5 kg.ha
-1.an

-1
în 1997 şi 12,9 kg.ha

-1.an
-1

în anul
2000. Valorile medii obţinute se încadrează în categoria depunerilor mijlocii şi sunt
comparabile cu valorile medii înregistrate în zona vest Atlantică şi central est-euro-
peană.

O comparaţie interesantă rezultă din calculul coeficienţilor de încărcare a precipi-
taţiilor (raportul dintre cantităţile medii înregistrate sub coronamentul pădurii şi valorile
înregistrate în teren liber). Pentru sulf, în tabelul 6 s-au sintetizat coeficienţii de încăr-
care în diferite regiuni ale Europei şi în ţara noastră. Valorile coeficienţilor de încărcare
pun în evidenţă faptul că în Europa există o mare variabilitate, valorile mi-nime înreg-
istrându-se în regiunea sud/mediteraneană şi în regiunea nord/boreală iar va-lorile
maxime în vestul şi centrul Europei. În ţara noastră ecosistemele din nordul ţării se
încadrează în limitele  stabilite pentru Europa centrală şi de vest iar cele din sudul ţării
cu valori mai apropiate de regiunea sud-europeană.

Fluxul de azot (N-NO3) măsurat sub coronament arboretelor (tabelul 4) pune în evi-

denţă medii anuale în nordul României (1,8-4,7 Kg.ha
-1.an

-1
) comparabile cu regiunile

Tabelul 5. Scala europeană pentru aprecierea intensităţii depunerilor de S-SO4 sub coro-

namentul pădurii
European scale for evaluation of intensity of S-SO4 deposition under the canopy

Intensitatea depunerilor 
Deposition intensity 

Kg ha-1 an-1 
Kg ha-1 y-1 

mol-1 ha-1 an-1 
mol-1 ha-1 y-1 

Depuneri foarte reduse (very low) <4 <250 
Depuneri reduse (low) 4-8 250-500 
Depuneri mijlocii (medium) 8-16 500-1000 
Depuneri mari (high) 16-24 1000-1500 
Depuneri foarte mari (very high) >24 >1500 

Tabelul 6. Coeficienţii de încărcare cu sulf a precipitaţiilor la nivel european comparativ 
cu valorile obţinute în România în perioada 1997-2000
Ratio of sulfur (S-SO4) in the throughfall/ open field deposition in different regions

of Europe (1997) and in Romania (mean values for 1997-2000 period)

Regiunea
Region

           Qsc          (flux under the canopy)
[S]  = ------
            Qtl        (flux in open field)

Nord/Boreal 1.22
Nord/Boreal temperat 1.22
Vest/Atlantic 1.68
Centru/Est 1.33
Sud/Mediteranian 1.10
România Nord (1997-2000) 1.57
România Sud (1997-2000) 1.06

96
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vestice şi centrale ale Europei. Pentru nordul ţării se constată o tendinţă evidentă de

scădere a fluxului de azot nitric în perioada 19972000 de la 4,7 kg.ha
-1.an

-1
la 1,8 kg.ha

-

1.an
-1
.  În sudul ţării valorile medii anuale (2,23-6,13 Kg.ha

-1.an
-1
) sunt mai fluctuante

de la un an la altul  şi se apropie de valorile medii din regiunea sud-europeană. Nu se
poate face o apreciere a trendului pe perioada 1997-2000 pe baza datelor din
suprafeţele experimentale situate în sudul României.

Azotul amoniacal din ionul N-NH4 înregistrează în România valori mai mari decât

în toate regiunile Europei, mediile depăşind uşor valorile din Europa centrală şi de vest.
Nu se semnalează diferenţe sensibile între nordul şi sudul ţării.

Analizând comparativ fluxul total al azotului (din ionii azotat şi amoniu) şi utilizând
scala europeană pentru aprecierea fluxului de azot (tabelul 7) putem aprecia că în nor-

dul ţării avem depuneri medii anuale de 8,1-16,2 Kg.ha
-1.an

-1
comparabil cu valorile

medii din centrul  şi vestul Europei, iar în sud 9,5-17,2 Kg.ha
-1.an

-1
valori comparabile

cu regiunea central europeană. Nivelul depunerilor se încadrează în categoria depune-

rilor mari (14-21 Kg.ha
-1.an

-1
). Dinamica valorilor medii estimate în România pune în

evidenţă o uşoară tendinţă de reducere a fluxului de azot total în perioada 1997-2000

de la 16,3 kg .ha
-1.an

-1
în 1997 la 9,9 kg.ha

-1.an
-1

în 2000 în nordul ţării şi de la 13,47

kg.ha
-1.an

-1
în 1997 la 11,9 kg.ha

-1.an
-1

în anul 2000 în sudul ţării.

Studiul comparativ al fluxului de ioni bazici înregistrat în diferite regiuni europene
în anul 1997 şi în suprafeţele experimentale din România în perioada 1997-2000, per-
mite o apreciere a capacităţii de tamponare a ionilor acizi de către ionii bazici sub coro-
namentul pădurii.

Sub raportul fluxului ionilor de Ca sub coronamentul pădurii, datele medii anuale

din nordul ţării indică un flux anual de 5,8-8,8 Kg.ha
-1.an

-1
, ceva mai redus decât în

regiunile nord/boreal temperată şi de 2-3 ori mai mici decât în vestul Europei. În sudul

României valorile fluxului mediu anual al Ca au oscilaţii între 13,1 şi 24,9 Kg.ha
-1.an

-1

şi sunt comparabile cu valorile medii stabilite pentru anul 1997 în regiunea central-est

Barbu

Tabelul 7. Scala pentru aprecierea nivelului depunerilor medii anuale de azot sub coronamentul
pădurii
European scale for evaluation of intensity of total nitrogen deposition under the canopy

Intensitatea depunerilor 
Deposition intensity 

Kg ha-1 an-1 
Kg ha-1 y-1 

mol-1 ha-1 an-1 
mol-1 ha-1 y-1 

Depuneri foarte reduse (very low) <3,5 <250 
Depuneri reduse (low) 3,5-7 250-500 
Depuneri mijlocii (medium) 7-14 500-1000 
Depuneri mari (high) 14-21 1000-1500 
Depuneri foarte mari (very high) >21 >1500 
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europeană (22 Kg.ha
-1.an

-1
).

Fluxul magneziului măsurat sub coronamentul arboretelor din România înre-
gistrează valori mult mai mici în nordul ţării decât în sud. Astfel, în nord înregistrăm

1,0-1,85 Kg.ha
-1.an

-1
, iar în sud 3,0-4,3 Kg.ha

-1.an
-1

comparabil cu valorile medii pentru
regiunile central şi est europene.

Fluxul potasiului înregistrează la nivel european o variaţie clinală de la nord la sud

având valori medii anuale de 7,5Kg.ha
-1.an

-1
în regiunea nord/boreală şi 18,3Kg.ha

-1.an
-

1
în regiunea central şi sud europeană. Şi în ţara noastră se constată valori ale fluxului

mediu anual de Mg mai scăzute în nord şi mai ridicate în sud dar este greu să spunem
dacă latitudinea sau tipul de vegetaţie influenţează acest flux. În nordul ţării, valorile

oscilează între 16,3 şi 27 Kg.ha
-1.an

-1
iar în sud între 28,6 şi 38,1Kg.ha

-1.an
-1
. Valorile

obţinute în nordul României sunt cu 20-25% mai mari decât în regiunea central euro-
peană iar în sud cu 80-100% mai mari decât în regiunea sud europeană.

Din datele din tabelul 1 se constată că şi la fluxul de K măsurat în teren liber se
înregistrează aceeaşi variaţie clinală în raport cu latitudinea. Analiza comparativă a coe-
ficienţilor de încărcare pentru K (tabelul 8) pune în evidenţă valori comparabile în ţara
noastră cu valori stabilite pentru 1997 la nivel european. De remarcat că de această dată
coeficientul de încărcare nu mai prezintă variaţie clinală, valorile maxime înregistrân-
du-se în regiunea vest atlantică şi minimă în Europa centrală. Variaţiile mari ale coefi-
cientului de încărcare cu K în cei patru ani de înre-gistrări în România, nu pot fi deo-
camdată explicate. Se cunoaşte că potasiul este excretat de către frunze prin procese
specifice, dar nu se cunoaşte relaţia dintre cantitatea excretată şi starea de sănătate a
arborilor. Fluxul mediu anual al sodiului, înregistrat sub coronamentul pădurilor din ţara
noastră, diferă puţin de valorile înregistrate în teren liber (tabelele 1 şi 4) şi are valori
mai reduse decât în Europa Centrală cu cca 50%. Această concluzie este întărită şi de
constanţa valorilor obţinute în patru ani consecutivi de măsurători (1997-2000).

Tabelul 8. Coeficienţii de încărcare cu potasiu (K) a precipitaţiilor în diferite regiuni din Europa
(1997) comparativ cu România (1997-2000)
Ratio of kalium in the throughfall/open field depositions in different regions of Europe
(1997) and in Romania (mean value, for period 1997-2000)

Regiunea 
Region 

 Qsc          (flux under the canopy) 
     [S]  =  --- 
                Qtl        (flux in open field) 

Nord/Boreal 5,83 
Nord/Boreal temperat  6,80 
Vest/Atlantic 8,83 

Central/est 4,16 
Sud/mediteranean 4,28 
România Nord 3,88 (1997); 2,83 (1998); 5,29 (1999); 4,1(2000) 
România Sud 6,62 (1997); 6,23 (1998); 3.62(1999); 3,0(2000) 
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5. CONCLUZII

Evaluarea globală a depunerilor atmosferice permite evidenţierea, la nivel euro-
pean, a variabilităţii clinale a depunerilor ionilor poluanţi. Astfel, de la vest la est, flu-
xurile au tendinţă de scădere. De asemenea fluxurile principalilor ioni poluanţi de ori-
gine antropică cresc de la nordul Europei spre centru, pentru a scădea spre sudul mai
puţin industrializat al Europei.

Rezultatele obţinute vor fi utilizate în interpretarea datelor privind  dinamica stării
de sănătate a arborilor şi arboretelor în ecosistemele forestiere din zonele cercetate, în
interpretarea variaţiei anuale a creşterii radiale a arborilor, în interpretarea analizelor
foliare şi a modificării parametrilor fizico-chimici ai solurilor din ecosistemele
forestiere studiate.

Autorii estimează că datele obţinute şi regresiile spaţio-temporale calculate vor
putea fi utilizate de către alţi cercetători în studii viitoare de prognoză a evoluţiei stării
de sănătate, producţiei şi productivităţii ecosistemelor forestiere din nordul şi sudul
ţării. Se propune ca în viitor cercetările să fie continuate prin estimarea riscului la aci-
difiere a solurilor din regiunile cercetate.
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ABSTRACT

SPATIOTEMPORAL VARIABILITY OF ATMOSPHERIC DEPOSITIONS REGISTRED INTO
PERIOD 19972000 IN ROMANIA AND IN EUROPE

Atmospheric deposition data from 7 forest ecosystems monitored in Romania in the period 1997-
2000 have been evaluated in order to know the variability in time and space of the flux of the main min-
eral ions involved in the forest decline phenomena.

Estimates of atmospheric deposition are based on the bulk depositions in open field and throughfall
(under the canopy) depositions at the plots. For the comparisons between the fluxes registered in Romania
we have used the results obtained over the Europe in 1997 using comparable methods. Results show good
concordance with the trends observed at European level.

According with the European scale for the evaluation of the level of depositions the sulphur deposi-
tion in the north part of Romania are comparable with those from west Europe with a mean value of 7,2

Kg ha
-1
y

-1
, but in the south Romania this are near the depositions estimates in central Europe (10,8 kg S-

SO4 ha
-1
y

-1
).

For the nitrogen (nitrate and ammonium) depositions in north Romania were registered 8,3-13 Kg ha
-

1
y

-1
, while in the south are  much higher 13,8-17,8 Kg ha

-1
y

-1
. Base cations (Ca, Mg, K) fluxes are com-

parable in north Romania with those from western Europe while in south Romania are comparable with
the values estimated for central Europe. For Mg and K the estimated flux in south Romania is much high-
er than in Europe.

Under the canopy, generally the flux of pollutant ions is higher than in open field. Results showed that
the geographic region has a dominant influence on the deposition data. For Romanian territory the influ-
ence of altitude of plot on the atmospheric deposition is evident. Results will been used the evaluations
of the influence of pollutants on the health state of trees and for the estimation of the risk to acidification
of soils from the European network in Romanian forests (level I).

Anale I.C.A.S., 45


