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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA PĂDURII MONTANE 
ÎN MODELAREA PRINCIPALILOR PARAMETRI 

METEO-CLIMATICI (TEMPERATURI, UMIDITATE
ATMOSFERICĂ, PRECIPITAŢII)

RADU CENUşĂ,  MARIUS TEODOSIU, CRISTIAN POPA

1. INTRODUCERE

Studierea influenţei pădurii asupra principalelor componente ale sistemului meteo-
rologic este la fel de veche ca şi studiul influenţei factorilor meteorologici asupra
evoluţiei şi dezvoltării ecosistemului forestier. Primele studii privind intercepţia pre-
cipitaţiilor în coronamentul pădurii au fost întreprinse în Germania, de către Ebermayer
(1897), în Franţa, de către Fautrat (1877), în Austria de catre Riegler (1881) şi în Statele
Unite de către Horton (1919). O serie de relaţii cantitative între mărimea ploii şi alţi
parametri meteorologici au fost identificate de Hamilton şi Rowe (1949), care au obţin-
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Rezumat
Lucrarea prezintă o serie de rezultate referitoare la principalii parametri meteoro-
logici surprinse, comparativ, în teren descoperit şi sub coronamentul pădurii. S-au
analizat valorile şi regimurile factorilor meteorologici: temperatura - pădurea are o
acţiune de nivelare a amplitudinilor zilnice, mai ales pe seama diminuării valorilor
maximelor termice, umiditate - regim hidric intern determinat cu valori reale mai
ridicate decât în teren descoperit, precipitaţii. În continuare, s-a studiat variabili-
tatea spaţială a parametrilor în interiorul pădurii şi elementele de modelare a influ-
enţei pădurii asupra parametrilor meteorologici. Se remarcă rezultatele obţinute
pentru intercepţia în coronament pentru două staţii cu compoziţii diferite ale
arboretului care a reliefat valori comparative cu ale cercetărilor din străinatate,
acestea utilizate cu succes la modelarea intercepţiei în cazul unor arborete de
amestec, care înregistrează în compoziţie diferenţe în raportul dintre speciile princi-
pale fag şi brad.
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ut regresii simple, pentru prima dată conferindu-se o semnificaţie hidrologică constan-
telor din ecuaţiile liniare obţinute pe cale empirică. În Slovacia, Turinsky (1984) a pus
în evidenţă, pentru perioada 1976-1979, nivelul intercepţiei într-un arboret de fag şi ste-
jar, utilizându-se şi modele dinamice ale intercepţiei - Mendel et. al. (1995). La nivel
european, după iniţierea programului de monitoring intensiv a ecosistemelor forestiere
(EU)ICP Forests au fost analizaţi principalii indicatori meteorologici de stres asupra
ecosistemelor forestiere (îngheţ, arşiţă, secetă) şi modalităţile lor de calcul (Raspe,
2000), precum şi precauţiile ce trebuie avute în vedere în extrapolarea spaţială a datelor
meteorologice (Jensesn, 2000). Din lipsa aparaturii meteorologice, în România nu s-a
amplasat o reţea de staţii meteo cu specific forestier care să aducă informaţii de bază în
acest sens, căpătând o deosebită importanţă valorificarea datelor existente, furnizate de
staţionare meteorologice deja instalate. 

2. SCOP ŞI OBIECTIVE

Obiectivele urmărite s-au bazat pe evidenţierea diferenţelor pădure-teren descope-
rit, în mai multe situaţii şi prin mai multe metode: în regimul termic diurn, lunar şi
anual, cu ajutorul mediilor anuale, prin punerea în evidenţă a diferenţelor la nivelul
regimului precipitaţiilor atmosferice, prin evidenţierea variabilităţii spaţiale a princi-
palilor parametri meteorologici în diferite condiţii staţionale şi de arboret, prin evi-
denţierea influenţei factorilor de arboret în determinarea valorii unor parametri meteo-
rologici, prin determinarea cantitativă a influenţelor exercitate de pădure asupra para-
metrilor meteorologici şi, în final,  modelarea influenţei acestor parametri.

3. METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au desfăşurat în staţionarele Călimani şi Ariniş şi pe itinerar, pe raza
ocoalelor silvice Stulpicani şi Valea Sadului. Staţionarul Călimani este amplasat în
Ocolul silvic Vatra Dornei, U.P. V Neagra, u.a. 69 A, la o altitudine de 1480 m, expo-
ziţie vestică, iar tipul de pădure este un molideto-cembret. Pentru măsurători, s-a utilizat
metodologia cuplurilor de staţii meteorologice: una amplasată în arboret, cealaltă în
exteriorul pădurii, într-o plantaţie de molid dintr-un ochi creat de o doborâtură de vânt
în anul 1979. Staţionarul Ariniş se află în raza Ocolului silvic Gura Humorului, U.P. II
Voroneţ, u.a. 4A şi cuprinde, în interiorul pădurii şi în exterior, trei staţii meteo, a căror
amplasare altitudinală este următoarea: staţia 3 - 490 m, staţia 2 - 500 m şi staţia 1 - 527
m. Arboretul are o vârstă de 100 de ani, cu o variaţie a compoziţiei de la preponderenţa
fagului (staţia 1), până la ponderea ridicată a bradului (staţia 3). Cercetările pe itinerar
au vizat variabilitatea spaţială a unor parametri meteorologici, desfăşurându-se în
Codrul Secular Slătioara, Ocolul silvic Stulpicani, U.P. VIII Slătioara, în zona tampon
- u.a. 30A (suprafaţa Slătioara 3) şi în rezervaţia propriu-zisă – u.a. 31 (suprafaţa
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Slătioara 2) şi în blocul experimental Onceşti, Ocolul silvic Valea Sadului, U.P. X
Onceşti, u.a. 16. 

Pentru cercetările în staţionar s-au efectuat citirile şi înregistrările de date,  precum
şi  ridicarea  în  plan  a  suprafeţei  adiacente staţiei meteorologice din pădure (S = 50
x 100 m) în staţionarul  Călimani. Lucrările de pe itinerar au constat din delimitarea
suprafeţelor, amplasarea reţelei de măsurare, ridicarea în plan a poziţiei arborilor şi a
proiecţiei coroanelor, măsurarea diametrului şi a înălţimii arborilor, măsurarea con-
comitentă a intensităţii luminii, din radiaţia difuză, a temperaturii aerului şi a umidităţii
aerului în fiecare punct al reţelei. Pentru aceste măsurători s-a utilizat luxmetrul
LANGE şi termopsihrometrul digital JENWAY 5100. Desimea reţelei de măsurare a
fost variabilă: 2 x 2 m în Slătioara 3, 5 x 5 m în Onceşti şi 10 x 10 m în Slătioara 2.
Toate  măsurătorile de pe itinerar au fost făcute la o înălţime de 50 cm deasupra solu-
lui. Datelor privind principalele caracteristici climatice luate în studiu au fost centra-
lizate într-o bază de date de tip MSACCES numărul de înregistrări fiind de cca. 64.000.
Au fost corectate înregistrările săptămânale pe baza observaţiilor directe bisăptămânale,
au fost corectate termohigrogramele zilnice pentru cele trei staţii din blocul experimen-
tal Ariniş (13.140 de diagrame) şi s-a făcut prelucrarea  informaţiilor privind  regimul
termic,  regimul  higrometric şi regimul pluviometric.

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII

4.1. Analiza valorilor şi a regimurilor factorilor meteorologici

În ceea ce priveşte regimul termic, pădurea montană acţionează ca o suprafaţă
activă, cu particularităţi diferite faţă de terenul liber, influenţând în mod deosebit
regimul radiativ, cantitatea şi calitatea radiaţiei solare ajunse la nivelul de 2 m al adă-
postului meteorologic după ce a străbătut coronamentul pădurii deosebindu-se în mod
evident de aceea a radiaţiei din teren liber. La analiza regimului diferenţelor la nivelul
valorilor orare Tteren – Tpădure calculate pentru o lună (iulie 1999), s-a constatat o

ciclicitate a diferenţelor pădure - teren descoperit care, fără îndoială, se datorează inte-
racţiunilor dintre circulaţia atmosferei şi elementele structurale ale arboretului, primele
având caracter de variabile independente, ultimele de constante. Diferenţele sunt sub-
stanţiale, atât în regim de creştere, cât şi de descreştere. Dinamica anuală a tempera-

turilor medii lunare a arătat diferenţe de până la 3,2 
o
C (luna august), precum şi faptul

că nu în toţi anii se înregistrează aceeaşi tendinţă de variaţie a diferenţelor: astfel, dacă

în anul 1983 diferenţele sunt reduse - 1 
o
C în luna ianuarie - în anul 1988, în luna august,

valoarea aceluiaşi parametru este de 3,2 
o
C. Variaţia temperaturii medii anuale şi vari-

aţia diferenţelor medii anuale pentru aceeaşi perioadă a pus în evidenţă faptul că tem-
peratura este mai redusă în pădure decât în teren liber, evidenţiindu-se şi o anumită peri-
odicitate în acest sens. Aceste diferenţe sunt întotdeauna în minus, atingând valori
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cuprinse între 0,4 
o
C (1983) şi 2,3 

o
C (1988). Diferenţele sunt negative, fiind mai ridi-

cate în lunile de vară şi iarnă şi diminuându-se substanţial în anotimpurile de tranziţie. 
Regimul anual al umidităţii aerului a evidenţiat faptul că în pădure valorile sunt ridi-

cate tot timpul anului, existând o tendinţă de egalizare mai ales în luna septembrie, iar
cele mai mari diferenţe se înregistrează în luna februarie, probabil datorită influenţei
continue a prezenţei stratului de zăpadă şi insolaţiei mai puternice. 

Regimul precipitaţiilor este influenţat în cel mai înalt grad de către pădure, deter-
minările, în acest caz, făcându-se cu ajutorul mediilor lunare. Pentru intervalul de mai
sus, s-a observat că şi în cazul acestui parametru pădurea se comportă diferit de la an la
an: în anii 1981, 1982, 1988 se constată un mers aproape paralel, cu diferenţe reduse
(intercepţie redusă) ale valorilor cantităţilor lunare de precipitaţii, în timp ce anii 1984,
1986 şi 1987 se caracterizează prin diferenţe substanţiale, mai ales în perioadele calde
(aprilie-octombrie). 

4.2. Variabilitatea spaţială în interiorul pădurii a parametrilor meteorologici

Cunoaşterea variabilităţii spaţiale a diferiţilor parametri meteorologici în raport cu
structura pădurii reprezintă o importanţă deosebită în descifrarea mecanismelor care se
declanşează în intimitatea arboretului, corelaţia dintre desimea arboretului şi intensi-
tatea radiaţiei ajunse la sol nefiind întotdeauna prea strânsă, suportând de obicei influ-
enţele altor factori. Parametrii măsuraţi în acest scop au fost: intensitatea luminii, tem-
peratura aerului şi umiditatea atmosferică, suprafeţele experimentale investigate fiind:
Slătioara 2 şi 3 şi Onceşti. S-a utilizat testarea ipotezei nule prin intermediul metodolo-
giei ANOVA, analiza corelaţiei şi analiza distribuţiei spaţiale a parametrilor urmăriţi.

Pentru suprafaţa Slătioara 3 - 41% Mo şi 59% Br, cu un număr de arbori de 675 la

hectar şi suprafaţa de bază de 19,8 m
2
/ha, diametrul mediu de 33,5 cm, înălţimea medie

de 29,5 m, reţea de 100 de puncte de inventariere, dispuse la 2 x 2 m. - analiza corela-
tivă a celor trei parametri analizaţi pune în evidenţă faptul că centrii de căldură, respec-
tiv de frig, precum şi centrii de umiditate maximă şi minimă nu sunt determinaţi în mod
direct de zonele cu luminozitate maximă/minimă. În cazul ochiurilor mici din arboret,
există o anumită mobilitate a maximelor energetice. Pe de altă parte, mişcările de aer
din interiorul pădurii, conduc la o oarecare omogenizare a temperaturii şi umidităţii.
Dreptele de corelaţie exprimă nişte tendinţe care pot fi explicate ca normale, dar deter-
minismul strict al valorilor de temperatură şi umiditate nu este elucidat, deşi suprafaţa
este omogenă din punctul de vedere al microreliefului. Faptul prezintă interes în
amplasarea unor staţii duble, pentru că acestea pot fi reprezentative pentru suprafeţe mai
restrânse.

În cazul suprafeţei Slătioara 2 - arboret amestecat cu molid (14%), brad (27,6) şi fag
(59%), cu structură tipic plurienă de pădure naturală, cu diametre între 4 cm şi 130 cm,
înălţimi între 5 m şi 51,5 m, un număr de 1046 de arbori la hectar, s-au efectuat măsură-
tori într-o reţea de 66 de puncte, dispusă la 10 x 10 m. Analiza corelaţiei dintre cei trei
factori pune în evidenţă legături corelative foarte  slabe, lipsite de semnificaţie statis-
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tică. Cu excepţia corelaţiei temperatură-umiditate (autocorelaţie), celelalte două core-
laţii sunt interesante, mai ales pentru faptul că pun în evidenţă cauze diferite de influ-
enţă directă a radiaţiei difuze. Cauzele sunt legate de radiaţia solului, de radiaţia trunchi-
urilor şi de radiaţia coronamentului.

În suprafaţa Onceşti - arboret de molid de 35 de ani, creat prin plantaţii, cu urmă-
toarele caracteristici structurale (2001): diametrul mediu - 14,3 cm, înălţime medie -

12,1 m, volum - 211 m
3
/ha, număr mediu de arbori - 2544, măsurători în 49 de puncte

amplasate într-o reţea de 5 x 5 m. Analizând corelaţia între intensitatea luminii (ca indi-
cator indirect al intensităţii radiaţiei difuze) şi valorile de temperatură şi umiditate, se
constată că raportul de corelaţie este extrem de redus, dreptele fiind aproape paralele cu
abscisa. Aceasta înseamnă că generarea, acumularea şi stagnarea căldurii într-un arboret
tânăr, chiar cu ochiuri, se face în condiţii de calm, dar şi de transmitere directă a radi-
aţiei prin coronamentul care are o profunzime mult mai redusă.

O comparaţie între cele trei situaţii supuse analizei conduce la constatarea faptului
că bilanţul radiativ este direct influenţat de „adâncimea” coronamentului, pe profilul
datorită căruia radiaţia solară suferă remarcabile transformări de natură cantitativă şi
calitativă. De asemenea, şi speciile componente joacă un rol important. Din lipsă de
aparatură adecvată, s-au făcut măsurători fotometrice care pot exprima indirect canti-
tatea de radiaţii, pentru măsurători mai precise trebuind utilizate actinometre digitale,
cu ajutorul cărora să se explice unele aspecte ale bilanţului radiativ şi de aici şi unele
diferenţe faţă de terenul liber. Deşi distribuţia spaţială a elementelor analizate a pus în
evidenţă o oarecare stabilitate în interiorul suprafeţelor analizate, totuşi există unele
tendinţe de polarizare ce sunt guvernate de existenţa golurilor, dar şi de caracteristicile
etajului arborescent.

4.3.Elemente privind modelarea influenţei pădurii asupra parametrilor meteo-
rologici

Dispunând de o bază de date alcătuită din valorile elementelor meteorologice înre-
gistrate în staţionarul Călimani, a fost posibilă o prelucrare mai rapidă şi mai eficientă
a datelor în vederea creării premiselor întocmirii unor modele cu un grad  ridicat de
veridicitate.

În acest sens, s-a întreprins o analiză preliminară a relaţiei directe dintre valorile
înregistrate în teren descoperit în raport cu cele din pădure, precum şi a posibilităţilor
elaborării unor modele corelative simple. Prelucrarea a avut în vedere medii zilnice
multianuale pentru perioada 1989-1999 pentru 6 momente ale zilei: orele 1, 5, 9, 13, 17,
21. O interpretare a acestor  corelaţii în raport cu domeniul de variaţie, panta dreptelor,
coeficienţii de corelaţie, poate oferi posibilitatea unor progrese în modelarea complexă
a influenţelor analizate. 

Analiza elementelor de modelare a influenţei pădurilor montane asupra
regimului termic confirmă faptul că există o ridicată diversitate a coeficienţilor de
corelaţie şi a pantelor dreptelor de corelaţie în cadrul unei luni, cea mai slabă corelaţie
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semnalizându-se la nivelul valorii temperaturilor minime şi cea mai strânsă la nivelul
orei 21. Luând în discuţie momentele în care se manifestă o stabilitate mai ridicată, care
indică faptul că diferenţele dintre cele două situri se datorează, în mare parte, structurii
pădurii, se observă că zonele  temporale cu coeficienţi de corelaţie reduşi indică o influ-
enţă sporită a factorilor perturbatori, când se manifestă o serie de influenţe de instabi-
litate. O lună extrem de instabilă este luna mai, în care influenţa stratului de zăpadă
rămas la adăpostul pădurii îşi exercită influenţa. Luni foarte stabile sunt lunile de la
sfârşitul iernii şi lunile de toamnă, în care se manifestă mai pregnant influenţa regimu-
lui radiativ, inclusiv cel datorat stratului de zăpadă extins atât sub coronament, cât şi în
teren liber. În ceea ce priveşte regimul zilnic, cea mai mare stabilitate se întâlneşte în
jurul orei 21, aceasta ca urmare a unor procese legale de radiaţia solului, a trunchiului
arborilor şi a coronamentului.

Analiza elementelor de modelare a influenţei pădurilor montane asupra umi-
dităţii aerului. Modelarea influenţei pădurii asupra regimului umidităţii aerului este
mai complexă decât modelarea influenţei asupra temperaturii pentru că intervin, în plus,
procesele fiziologice de evapotranspiraţie, ploile, zăpezile, formarea ceţii etc. Datele
prelucrate prezintă coeficienţi de corelaţie mai reduşi, cu luni de mare instabilitate: ia-
nuarie, mai, iunie, iulie, septembrie.  În raport cu ritmul diurn, se individualizează ca
instabile momentele din a doua parte a nopţii şi din timpul dimineţii, din informaţiile
prelucrate rezultând faptul că multitudinea şi complexitatea fenomenelor de interferenţă
poate fi surprinsă numai într-o măsură mai redusă prin modele liniare simple. Dacă pen-
tru unele intervale de timp (luni, zile, ore) se pot utiliza aceste modele, pentru altele este
necesar elaborarea unor modele mai complexe, care să ţină cont şi de interferenţele din-
tre factorii luaţi în considerare.

Analiza elementelor de modelare a influenţei pădurilor montane asupra funcţi-
ilor ecoprotective ale pădurii. Intercepţia şi infiltraţiile în coronament sunt date care
se utilizează cel mai frecvent la cuantificarea funcţiilor ecoprotective ale pădurii. În
acest sens, s-au determinat parametrii infiltraţiei pentru perioada 1976-1981, pentru
staţiile 1 şi 3 din staţionarul Ariniş, în sezonul de vegetaţie (aprilie-octombrie), cu
excepţia primului an, în care s-au analizat ploile din perioada iulie-octombrie. În urma
analizei legăturii dintre precipitaţii şi intercepţie, pentru sezonul de vegetaţie mediu al
celor 6 ani pentru cele două staţii, au rezultat ecuaţii diferite; astfel, pentru staţia 1 (cu
preponderenţa fagului):

IC = 0,218 P + 0,0665 (r = 0,797***), 

iar pentru staţia 3 (cu preponderenţa bradului): 

IC = 0,119 P + 0,81 (r = 0,616***), 

în ambele ecuaţii IC reprezentând intercepţia şi P precipitaţiile în teren liber. Aceste
două ecuaţii, asemănătoare unor cercetări din străinătate (Mendel, 1985), pot fi utilizate
cu succes la modelarea intercepţiei în cazul unor arborete de amestec, care înregistrează
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în compoziţie diferenţe în raportul dintre speciile principale fag şi brad.

5. CONCLUZII

Datele obţinute susţin faptul că pădurea montană, deşi coboară nivelele de tempe-
ratură, are o acţiune mediogenă specifică, nivelând amplitudinile zilnice, mai ales pe
seama diminuării valorilor maximelor termice. Pădurea montană are un regim hidric
intern determinat prin valori ale umidităţii aerului mai ridicate decât în teren descope-
rit, datorate proceselor hidrice de la nivelul plantelor lemnoase, diminuării proceselor
de evapotranspiraţie, precum şi a acumulărilor substanţiale de apă în straturile de sub-
arbuşti şi muşchi de la nivelul solului. Analiza distribuţiei spaţiale a valorilor momen-
tane ale intensităţii luminoase, ale temperaturii şi umidităţii aerului în trei suprafeţe
experimentale diferite a pus în evidenţă o variaţie spaţială destul de redusă a acestor
parametri, astfel că datele obţinute în puncte caracteristice (staţii meteorologice) pot fi
extrapolate cu anumite precauţii. Arboretele cu structură relativ echienă prezintă o anu-
mită mobilitate a centrilor energetici, cu toate că mişcările de aer (microturbulenţa) din
interiorul pădurii conduc la o omogenizare a temperaturii şi umidităţii relative. În cazul
pădurii amestecate, cu o mare diversitate de specii şi dimensiuni, atât radiaţia 

trunchiurilor, cât şi radiaţia coronamentului, sunt elemente care conduc la o anumită
modificare a centrilor de înaltă, respectiv joasă energie termică. Acest fapt poate expli-
ca valorile joase ale coeficienţilor de corelaţie dintre intensităţile luminii şi temperatu-
ra aerului. Valorile intercepţiei în coronament (IC) dependente liniar de precipitaţii (P),
intensitatea dependenţei fiind dată de caracteristicile arboretului. Lucrările la tema de
cercetare au pus în evidenţă necesitatea amplificării cercetărilor.
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ABSTRACT

RESEARCHES ABOUT THE INFLUENCE MONTAINOUS FOREST IN MODELING OF
THE PRINCIPALS METEOROLOGICAL PARAMETERS (TEMPERATURES, ATMOSPHERIC
HUMIDITY, PRECIPITATIONS)

The researches present some results regarding the principals meteorological parameters, com-
parative, în open land and under cannopy. It was analysed the values and regimes of the metheeoro-
logical factors: temperature - here the forest have an equalized of daily temperatures, esspecially in the
case of decrease of maximum thermic values, humidity - here highest values in open land and precip-
itations. Also, was treated the spatial variability of the parameters inside of the forest and the elements
regarding the modeling of influence of forest to the meteorologichal factors. Are interesting the results
obtained for the interception on the cannopy for two meteorological stations, placed in mixed stands
(beech and fir), which present values comparative with similar researches. This models can be usfull
for interception modeling for mixed stands with diffrences in composition of the main species. 
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