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EVALUAREA VARIAŢIEI FENOTIPICE ŞI GENOTIPICE A
UNOR POPULAŢII NATURALE DE FAG (FAGUS SYLVATICA
L.) ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII DE RESURSE GENETICE

VALERIU ENESCU, LUCIA IONIŢĂ

A. INTRODUCERE

În prezent, prospectarea, inventarierea, descrierea şi conservarea resurselor genetice
forestiere se plaseză între marile probleme ale cercetării ştiinţifice contemporane din
domeniul ştiinţelor silvice ca parte integrantă a conservării biodiversităţii, în general, şi
a protecţiei pădurilor, în special. În acest scop, statele şi organizaţiile semnatare a
Declaraţiei Generale a Conferinţei Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa -
Strasbourg 1990, s-au angajat să pună în aplicare politici naţionale de conservare a
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REZUMAT

Cercetările  au urmărit identificarea şi studierea unor resurse genetice de fag
cu evaluarea variaţiei fenotipice şi genetice a principalelor caractere interesante
perntru selecţie.

S-au delimitat transectele altitudinale  pe tot arealul fagului din ţara noastră,
pe fiecare transect altitudinal stabilindu-se 3-5 populaţii reprezentative în care s-
a studiat variabilitatea fenotipică în raport cu acest gradient ecologic. S-a obser-
vat că pe cele trei tansecte altitudinale studiate există o mare variabilitate
fenotipică, existând posibilitatea desemnării unor populaţii reprezentative ca
resurse genetice.

S-a studiat variaţia unor caractere de interes în trei culturi comparative de
provenienţe şi s-a constat că în primul an de la plantare variaţia genetică este mas-
cată de şocul de plantare, în al doilea an putându-se evidenţia diferenţe semni-
ficative.

Într-o cultură comparativă de provenienţe s-a determinat matricea distanţelor
genetice euclidiene şi s-a remarcat divergenţa populaţiilor din diverse ţări şi fap-
tul că populaţia locală se grupează cu o populaţie situată într-o zonă geografică
apropiată.

Cuvinte cheie: resurse genetice; variaţia fenotipică şi genetică;
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resurselor genetice forestiere (acţiunea nr. 2 din Declaraţie), la această decizie politică
europeană România fiind parte semnatară.

În ţara noastră fagul (Fagus sylvatica L.) ocupă 33 % din fondul forestier, fiind spe-
cia cu cel mai mare volum de lemn pe picior. Pe de altă parte, fagul se regenerează
exclusiv pe cale naturală şi de aceea structura genetică a populaţiilor nu a fost alterată
prin plantaţii de materiale de reproducere de valoare biologică inferioară.

În plus, în experimente internaţionale de provenienţe geografice diferite s-a constatat
că populaţiile româneşti sunt superioare, în comparaţie cu provenienţele străine, în ceea
ce priveşte creşterea, calitatea lemnului, rezistenţa la adversităţi şi prezintă stabilitate
polifuncţională la variaţia previzibilă şi neprevizibilă, în timp şi în spaţiu, a factorilor
de mediu.

Având în vedere cele de mai sus, identificarea şi studierea unor resurse genetice de
fag din România este un obiectiv de mare importanţă pe termen lung şi de actualitate.
Atingerea acestui deziderat va reprezenta o contribuţie importantă la fundamentarea
ştiinţifică a politicii naţionale de conservare a resurselor genetice de fag din România,
prin cunoaşterea variaţiei genetice a unor populaţii naturale de fag.

2. SCOP ŞI OBIECTIVE

Obiectivele cercetării se raportează la marea problemă a conservării biodiversităţii
pădurilor şi a resurselor genetice forestiere, rezultatele cercetărilor concretizându-se în
următoarele aspecte: (a) evaluarea magnitudinii variaţiei fenotipice şi/sau genetice a
principalelor caractere inrteresante pentru selecţie şi deci pentru silvicultură sub aspec-
tul creşterii randamentelor polifuncţionale ale pădurior de fag, (b) evaluarea indicato-
rilor statistici ai caracterelor biometrice evaluate şi, unde este cazul, a parametrilor
genetici, (c) corelaţii între caracterele studiate şi între acestea şi gradienţii ecologici,
niveluri şi tipuri de variaţie şi altele.

Rezultatele ce se vor obţine vor constitui bază de plecare pentru dezvoltarea de
cercetări în acelaşi domeniu, dar folosind metode evoluate de investigare şi anume
markeri genetici, în special pentru studiul polimorfismului enzimatic şi molecular.

3. METODA DE CERCETARE

În baza unui studiu geonemic, s-au stabilit transecte altitudinale în tot arealul fagu-
lui din România, amplasate pe clinele principalelor masive muntoase, pentru a se putea
face o legătură cu fluxurile de migrare a speciei din refugiile glaciare, odată cu încăl-
zirea climei.

Pe fiecare transect altitudinal se eşantionează câte 3-5 populaţii naturale reprezenta-
tive pentru zona în care sunt situate, la 300 (400) m distanţă altitudinală. Se consideră
astfel altitudinea drept principalul gradient ecologic din arealul fagului. Unitatea natu-
rală de studiu este populaţia, care în sistemul de clasificare OECD este identificată cu
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arboretul în înţelesul silvic.
Studierea diversităţii fenotipice în populaţiile naturale de fag eşantionate se face cu

ajutorul metodelor biostatistice, efectuându-se investigaţii largi de biometrie, arhitec-
tura coroanei şi trunchiului, din punct de vedere morfologic, ecologic etc.

În arboretele eşantionate se aleg, de asemenea, arbori reprezentetivi pentru populaţia
studiată, în număr de 48, folosind criterii care să ducă la luarea în studiu a arborilor care
să însumeze întreaga consteleţie de gene (gene pool) a populaţiei. La fiecare arbore
s-au măsurat şi observat 30 de caractere, care au fost fie metrice, fie au fost evaluate
folosind indici.

Datele rezultate din măsurători şi observaţii se prelucrează folosind modelul mate-
matic corespunzător experimentelor complet randomizate cu număr egal de repetiţii.
Corespunzător modelelor matematice s-a folosit ANOVA, pentru aprecierea dife-
renţelor semnificative dintre medii utilizâdu-se testul “t” multiplu, la probabilitatea de
transgresiune de 5%, 1% şi 0,1%.

Se calculează, de asemenea, coeficienţii de corelaţie simplă între caracterele studi-
ate şi dintre acestea şi gradienţii ecologici. Pentru toţi coeficienţii de corelaţie cu o asi-
gurare statistică se vor calcula ecuaţiile de regresie corespunzătoare. De asemenea, în
unele cazuri se va face analiză discriminatorie.

În cazul datelor obţinute din culturi comparativ de provenienţe, în care se compară
în condiţii staţionale mai mult sau mai puţin omogene descendenţe liber polenizate din
populaţii de origini geografice diferite, se vor folosi aceleaşi modele matematice ca în
cazul precedent, şi care sunt aliniate la metodologia internaţională.

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII

4.1. Eşalonarea de populaţii reprezentative pe transecte altitudinale şi evalu-  
area indicatorilor statistici

4.1.1. Transecte altitudinale şi populaţii eşantionate

Studiul variabilităţii fenotipice a fagului s-a realizat pe transecte altitudinale, pentru
că specia este preponderent montană şi premontană. Stabilirea transectelor altitudinale
s-a făcut în raport cu arealul natural al speciei şi pe criterii fizico-geografice, în funcţie
de care se plasează principalele influenţe climatice care au jucat un rol important în
diversitatea genetică pe care o are fagul în prezent, luându-se în considerare şi princi-
palele căi de revenire a fagului din refugiile post glaciare.

S-au stabilit şase transecte altitudinale şi amune: (1) Carpaţii Orientali - clina sudică,
(2) Carpaţii Orientali - clina estică, (3) Munţii Banatului, (4) Maramureş, (5) Mediaş-
Sovata, (6) Munţii Apuseni-Beiuş.

Pe fiecare tarnsect altitudinal, în raport cu extensia pe altitudine a fagului, s-au sta-
bilit 3-5 populaţii reprezentative, care pot furniza informaţii şi cu privire la variabili-
tatea fenotipică în raport cu acest gradient ecologic.

Enescu şi Ioniţă
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4.1.2. Cercetări biosistematice în populaţii eşantionate pe transectul altitudinal 
Maramureş

Pe acest transect s-au eşalonat patru populaţii - Runcu, Turcuşescu, Leorda 1 şi
Leorda 2 - în care s-au efectuat cercetări biosistematice.

Din analiza parametrilor statistici ai caracterelor măsurate sau observate, au rezultat
constatări care au semnificaţie coreologică şi în planul valorii populaţiilor din Carpaţii
Orientali de Nord şi anume:

- există pentru caracterele măsurate sau observate o mare variabilitate evidenţiată
prin coeficienţi de variaţie ridicaţi, pentru unele populaţii şi pentru unele caractere
existând însă o omogenitate completă la nivelul indivizilor;

- pentru unele caractere există trăsături comune;
- după unele caractere, populaţia Leorda 1 se deosebeşte de celelalte prin superiori-

tatea arborilor, caracterele şi însuşirile acesteia o recomandă deci pentru a fi desemnată
ca  resursă genetică.

Analiza dublă a varianţei realizată pentru toate cele 30 de caractere observate sau
măsurate a pus în evidenţă faptul că între arbori (intrapopulaţional) nu există diferenţe
semnificative la  toate caracterele măsurate sau observate. Arborii dintr-o populaţie sunt
din punct de vedere statistic omogeni, fapt explicabil şi din punct de vedere genetic prin
aceea că fagul este o specie alogamă şi prin faptul că populaţiile  în care s-au făcut
cercetările au un efectiv foarte mare în care se realizează panmixia.

Între populaţiile eşantionate există diferenţe statistic semnificative pentru cele mai
multe caractere, şi anume foarte semnificative şi distinct seminficative pentru diametrul
tulpinii, diametrul coroanei, înălţimea totală, înălţimea coroanei, grosimea tulpinii,
unghiul de inserţie şi rectitudinea tulpinilor. În schimb, nu există diferenţe asigurate sta-
tistic pentru poziţia lujerilor. La probabilitatea de transgresiune 0,1 %, populaţiile
Leorda 1 şi Leorda 2 se plasează distinct.

4.1.3. Cercetări biosistematice în populaţiile eşantionate pe transectul altitudi-
nal Mediaş-Sovata

Pe acest transect s-au eşalonat trei populaţii: Sovata, Vânători şi Bazna. Din analiza
parametrilor statistici ai caracterelor observate sau măsurate, rezultă următoarele cons-
tatări:

- cele trei populaţii analizate sunt alcătuite în exclusivitate din arbori fără ritidom
chiar dacă au vârste în jur de 100 ani;

- coeficienţii de variaţie ai caracterelor evaluate au valori diferite, dar pe ansamblu
variabilitatea fenotipică este pronunţată;

- după poziţia lujerilor se disting difereţe între populaţii, coeficientul de variaţie fiind
mare;

- valorile medii (X±e) nu diferă esenţial de la o populaţie la alta, dar semnificaţia
diferenţelor dintre mediile celor trei populaţii pentru caracterele evaluate vor fi decelate
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prin ANOVA.
Analiza dublă a varianţei pentru toate cele 30 caractere observate sau măsurate a pus

în evidenţă faptul că între arbori nu există diferenţe semnifictive la toate caracterele
observate sau măsurate, arborii din populaţii fiind din punct de vedere statistic omogeni,
adică aparţin aceleaşi populaţii fapt explicabil prin faptul că fagul este o specie alogamă
şi prin aceea că polulaţiile în care s-au efectuat investigaţiile au un efectiv mare în care
se realizeată panmixia. La nivelul populaţiilor, între mediile diametrului la înălţimea de
1,30 m, svelteţe, înfurcirea, forma trunchiului, forma trunchiului la bază, fibra torsă şi
prezenţa ritidomului nu s-au găsit diferenţe semnificative. Există diferenţe de la semni-
ficative până la foarte semnificative între cele trei populaţii (nivel interpopulaţional)
pentru cele mai multe caractere studiate.

4.1.4. Cercetări biositematice în populaţiile eşantionate pe transectul altitudinal
Munţii Banatului

Pe acest transect altitudinal s-au eşantionat cinci populaţii în care s-au efectuat
cercetări biosistematice: Ieşelniţa, Iardăstriţa, Semenic1, Semenic 2 şi Brebu Nou. Din
analiza principalilor indicatori statistici calculaţi separat pentru fiecare populaţie şi pe
tot transectul au rezultat următoarele:

- la unele populaţii, pentru unele caractere observate sau măsurate există o largă vari-
aţie fenotipică evidenţiată prin coeficienţi de variaţie cu valori care de multe ori
depăşesc 50%. Este de remarcat faptul că, pentru toate aceste caractere se evidenţiază
valori pozitive, adică caractere favorabile.

- dintre cele 5 populaţii studiate este remarcabilă populaţia Semenic 1, urmată de
Semenic 2, ambele cu structuri neregulate, populaţia Ieşelniţa fiind fenotipic inferioară,
puternic antropizată;

- pe transectul altitudunal, media celor 5 populaţii evidenţiază abateri atandard şi
coeficienţi de variaţie foarte variabili de la un caracter la altul.

Testul ANOVA evidenţiază diferenţe între mediile populaţiilor studiate la cele mai
multe dintre caractere, acoperite statistic, chiar la probabilitatea de transgresiune de 0,1
%. Numai la trei caractere şi anume forma coroanei în plan vertical, rectitudinea
trunchiului şi tulpina (unitară sau înfurcită) nu au existat diferenţe între medii asigurate
statistic. Cele mai multe caractere evaluate au mediile populaţiilor foarte semnificativ
diferite, în schimb, la nivelul arborilor, mediile diferitelor caractere nu sunt diferite
semnificativ, numai înălţimea totală fiind semnificativ diferită într-un singur caz, ceea
ce înseamnă că din punct de vedere statistic arborii din populţii sunt omogeni după ca-
ractrele studiate, fapt explicabil şi din punct de vedere genetic, prin aceea că fagul este
o specie alogamă şi, de asemenea, prin aceea că populaţiile studiate au un efectiv foarte
mare în care se realizează panmixia sau o stare apropiată de panmixie.

Enescu şi Ioniţă
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4.2. Observaţii şi măsurători în cultura comparativă de provenienţe Fântânele-
Bacău

Dispozitivul experimental este un bloc complet randomizat cu 22 variante şi trei
repetiţii. S-au testat 32 provenienţe din realul fagului, eşantionate din populaţii de re-
gulă naturale din 16 ţări din Europa şi din România. 

În continuare, se prezintă evaluarea supravieţuirii după un sezon de vegetaţie; ana-
liza varianţei a pus în evidenţă cu ajutorul testului F diferenţe foarte semnificative între
mediile supravieţuirii diferitelor provenienţe. Aplicând testul “t” multiplu au rezultat
clase de variaţie numeroase în care se află 1-6 provenienţe. Variaţia supravieţuirii a fost
continuă, cee ce denotă un control evident poligenic.

În ceea ce priveşte clasmentul supravieţuirii s-a constat că media experimentului este
de 76%, cele mai bune rezultate cu o pondere de 95% observâdu-se la trei provenienţe
din Franţa, Bulgaria şi Elveţia, supravieţuirea cea mai redusă a fost înregistrată la o
provenienţă din Bulgaria care a avut un procent de prindere de 22%. Provenienţa
românească a înregistrat un procent de prindere de 90%, ceea ce o plasează între prove-
nienţele cu supravieţuire ridicată mult peste medie.

4.3. Variaţia unor caractere în cultura compartivă de provenienţe Cărbunaru-
Maramureş

În acest caz, s-a folosit un dispozitiv experimental complet randomizat cu trei
repetiţii, în care s-au testat 26 provenienţe din şapte ţări din Europa şi din România.
S-au făcut măsurători şi observaţii anuale asupra a mai multor caractere de creştere şi
de adaptare.

Supravieţuirea. Distribuţia claselor de variaţie prezintă abateri de la curba normală
cu mai mult de 25 % din numărul de observaţii situate într-o singură clasă. De aseme-
nea, se remarcă o distribuţie discontinuă, în categoria minus variante existând două
clase de variaţie separate de celelalte. Această distribuţie cu abateri de la normală se
poate pune pe seama adaptabilităţii diferite a provenienţelor în primul an după plantare
şi evoluţia anormală a factorilor meteorologici în aceaşi perioadă de timp. Totuşi,
majoritatea variantelor se plasează în jurul valorii medii.

Indicatorii statistici stabiliţi evidenţiază câteva populaţii din Sovacia şi Germania cu
procente situate în jurul mediei, dar cu amplitudine de variaţie a indivizilor foarte
îngustă, marcând o variaţie genetică intrapopulaţională foarte restrânsă. Pe de altă parte
există provenienţe, de asemenea, din Germania care au avut o amplitudine de variaţie
genetică intrapopulaţională foarte largă, ceea ce înseamnă că există o variaţie largă la
nivelul populaţiilor şi la nivel individual al unor populaţii, deci posibilităţi mari de
selecţie la diferite niveluri.

Înălţimea totală. Distribuţia claselor de variaţie este apropiată de cea normală, cu
evidenţierea uşoară a două vârfuri, ultimul a plusvarianţei.
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Ca şi în cazul supravieţuirii există provenienţe cu o amplitudine de variaţie a indi-
vizilor foarte restrânsă acestea fiind origininale din Franţa şi Germania, dar altele decât
în cazul supravieţuirii. Cele mai multe provenienţe testate au o variaţie genetică
intraprovenienţă largă şi foarte largă. Variaţia genetică interpopulaţională (provenienţe)
este largă, remarcându-se cele cu înălţimile cele mai mari provenienţele locale.
Corelaţia între supravieţuire şi înălţimea totală este nesemnificativă.

Se remarcă că la un an de la plantare (în anul plantării), şocul tranplantării în
pepinieră în cultura comparativă şi transportul la mare distanţă cu camionul este foarte
mare şi acoperă diferenţele reale (biologia). După al doilea an de plantare, măsurătorile
efectuate după supravieţuire au dus la observaţia că există diferenţe semnificative între
provenienţe.

4.4. Observaţii în cultura comparativă de provenienţe Aleşd-Bihor

S-au testat 32 provenienţe localizate în 17 ţări din Europa şi din România, care aco-
peră aproape tot arealul natural al speciei. S-a folosit un dispozitiv experimental com-
plet randomizat, cu trei repetiţii, o parcelă unitară fiind alcătuită din 50 plante la schema
de 2 x 1.

Pentru că în primii ani de la instalarea testului, dintre caracterele studiate sau obser-
vate au semnificaţie definitorie pentru comportarea provenienţelor, supravieţuirea care
semnifică adaptarea exprimată prin compatibilitatea dintre exigenţele biologice şi
condiţiile staţionale ale locului de testare, iar înălţimea arată potenţialul de creştere din
prima fază a tinereţii, se prezintă numai aceste caractere.

Datele obţiute au fost prelucrate prin metode ale matematicii statistice adecvate
scopului urmărit, materialului biologic testat (populaţii) şi dispozitivului experimental
folosit. S-a evaluat magnitudinea de variaţie şi tipul de variaţie, ca şi rangurile valorilor
medii le supravieţuirii şi înălţimii la nivelul populaţiilor. De asemenea, s-a efectuat
analiza varianţei şi corelaţii simple pentru caracterele studiate. S-a întocmit matricea
distanţelor genetice euclidiene în unităţi de abatere standard, pe baza cărora a fost con-
struită dendrograma relaţiilor filogenetice între populaţii.

Pentru supravieţuire, în raport cu distanţa genetică euclidină, rezultă legături de
asemănare între provenienţele (populaţiile) studiate, evidenţiindu-se trei grupe mari şi
o grupă alcătuită numai din două populaţii din Austria şi Polonia (fig.1).

În prima grupă de provenienţe cele mai multe sunt în centru şi sud-estul Europei, cu
excepţia uneia din Olanda, care după toate posibilităţile, este naturalizată acolo.

În a doua grupă, alcătuită din trei subgrupe, fac parte cele mai multe dintre popu-
laţiile testate, fără a se putea recunoaşte o anumită localizare geografică. O situaţie
asemănătoare s-a constatat şi pentru a treia grupă de provenienţe.

În ultima grupă se plasează populaţiile din Austria şi Polonia, în afară de acestea mai
existând populaţii asemănătoare, dar asupra cărora nu se pot face aprecieri din cauza
faptului că provin din zone în care silvicultura se practică de sute de ani şi nu se poate
stabili originea populaţiilor respective prin metode convenţionale.

Pe de altă parte, este de remarcat divergenţa populaţiilor din diferite ţări, adică zone

Enescu şi Ioniţă



86

Anale I.C.A.S., 45



87

geografice tranşante exprimate de cele patru grupe de populaţii, clasificate după distanţa
genetică dată de supravieţuire.

În ceea ce priveşte distanţa genetică după înălţime, în linii mari populaţiile testate se
situează tot în patru grupe, cu oarecare diferenţe în ceea ce priveşte populaţiile incluse
în grupa întâi şi a doua (fig.2).

S-a constatat că populaţiile asemănătoare sunt aceleaşi ca în cazul grupării pentru
supravieţuire, populaţiile din Austria şi Polonia alcătuind şi în acest caz o grupă dis-
tinctă. Între aceste două populaţii şi restul populaţiilor există cea mai mare diferenţiere
genetică (divergentă) dată, probabil, de structura lor genetică.

Este interesant că provenienţa 72 România-Bihor-Izbuc, care este locală, este în a
treia grupă făcând pereche (asemănându-se) cu o provenienţă din Slovacia, deci ambele
sunt situate în zone geografice apropiate.

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ŞI MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A REZUL-
TATELOR

Din datele prezentate şi interpretate se pot trage o serie de concluzii preliminare. 
1. S-au delimitat transectele altitudinale pentru tot arealul fagului din ţara noastră ,

care este vast şi divers din punct de vedere al condiţiilor de mediu, ceea ce determină
un pronunţat polimorfism. Pe fiecare transect altitudinal s-au stabilit un numă de 3-5
populaţii reprezentative care au furnizat informaţii cu privire la variabilitatea fenotipică
în raport cu acest grandient ecologic.

2. Pe cele trei transecte altitudinale studiate există pentru caracterele măsurate sau
observate o mare variabilitate fenotipică. Dacă pentru unele caractere există trăsături
comune, pentru altele coeficienţii de variaţie ai caracterelor au valori diferite net supe-
rioare, ceea ce face posibilă desemnarea acestor populaţii ca resurse genetice.

3. La nivelul arborilor (intrapopulaţional) nu există diferenţe semnificative la toate
caracterele studiate, arborii dintr-o populaţie fiind omogeni din punct de vedere statis-
tic şi genetic.

4. La nivelul populaţiilor există diferenţe semnificative pentru cele mai multe carac-
tere studiate, ceea ce sugerează o variabilitate genetică largă la nivel interpopulaţional.

5. În culturile comparative de provenienţe, în primul an de la plantare, datorită şocu-
lui de plantare, evaluarea oricăror caractere dă rezultate eronate şi fără semnificaţie în
planul variaţiei genetice, şocul de plantare fiind atât de puternic încând maschează vari-
aţia  genetică intrapopulaţională. În anul următor plantării, când s-a atenuat mult efec-
tul şocului de plantare, s-a putut evidenţia variaţia genetică intrapopulaţională.

Într-o cultură comparativă de provenienţe s-a determinat matricea distanţelor gene-
tice euclidiene după două caractere şi s-a remarcat divergenţa populaţiilor din diverse
ţări, ca şi faptul că populaţia locală se grupează cu o populaţie situată într-o zonă
geografică apropiată.

6. Rezultatele preliminare obţinute contribuie substanţial la identificarea şi studierea
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unor resurse genetice de fag din ţara noastră, aducând o contribuţie importantă la con-
servarea resurselor genetice la această specie de arbori forestieri şi de asemenea, con-
stituindu-se ca o bază pentru stabilirea unui program de ameliorare genetică a fagului şi
ceea ce face impetios necesar continuarea cercetărilor cu studiul celorlalte transecte alti-
tudinale, ca şi efectuarea de cercetări în continuare în culturile comparativede prove-
nienţe până la vârste care să permită un studiu genetic aprofundat cu obţinerea de mate-
riale forestiere de reproducere valoroase din punct de vedere genetic.  

ABSTRACT

THE EVALUATION OF GENOTIPIC AND PHENOTYPIC VARIATION OF SOME NATURAL POPULATION OF BEECH

(FAGUS SYLVATICA L.) FOR IDENTIFICATION OF GENETIC RESOURCES

The researches were focused on identification and studying of same beech genetic resources for eval-
uation of genotipic and phenotypic variation of the most important characters for the selection.

Altitudinal tansects were delimited on the whole natural site of beech from our country, on each altitu-
dinal transect 3-5 representative populations were selected, in which phenotypic variability was studied
regarding this ecological gradient. In was observed that in three altitudinal transects there is a large pheno-
typic variability and it is possible to designate same populations as genetic resources.

The variation of some characters of interest was studied and it was observed that in the first year from
the plantation the genetic variation is masked by the transplantation shock, in the second year significant
differences being observed.

In a provenaces trial the matrix of Euclidean genetic distances was determined and it was remarked that
the population are divergent and the local population is grouped with a population situated in a narrow geo-
graphical area.
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