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CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea "Manual privind metodologia de supraveghere a stării ecosistemelor
forestiere aflate sub acţiunea poluării atmosferice şi a modificărilor climatice" con-
stituie o primă încercare pe plan naţional, de a prezenta într-o formă coerentă şi uni-
tară, metodologii integrate transdisciplinare de realizare a cercetărilor ecologice pe
termen lung în ecosisteme forestiere aflate sub acţiunea poluării atmosferice (în
principal, cu agenţi poluanţi fitotoxici) şi modificărilor climatice.

Începând cu proiectarea reţelei de cercetare de lungă durată (RCLD), identifi-
carea şi amplasarea acesteia în zona de cercetare şi terminând cu obţinerea hărţilor
tematice bazate pe informaţiile ştiinţifice rezultate, lucrarea prezintă în detaliu toate
aspectele metodologice de pregătire a cercetărilor, de realizare în teren a acestora,
de analiză, validare şi prelucrare a informaţiilor, precum şi de structurare şi de inte-
grare a acestora.

Semnificativ este faptul că, cercetările ecologice transdisciplinare pe termen
lung având specificitatea lor, în ceea ce priveşte metodele şi materialul de cercetare,
s-a reuşit, într-o mare măsură, descrierea metodologiei de lucru în mod integrat cu
utilizarea optimă în cadrul suprafeţelor de cercetare de lungă durată (SCLD) a tutur-
or metodelor de cercetare compatibile cu aspectele ştiinţifice abordate şi cu luarea
în considerare a condiţiilor oferite de ecosistemele forestiere selectate (măsurători
reprezentative periodice, permanente, distructive, nedistructive etc.), care să core-
spundă din punct de vedere a scopului şi obiectivelor urmărite. Totodată, sunt
prezentate, cu titlu de recomandare aparatura şi echipamentele necesare desfăşurării
cercetărilor în teren şi în laborator, inclusiv aspecte referitoare la asigurarea calităţii
datelor. Metodologia de culegere, pregătire, analiză, validare şi prelucrarea infor-
maţiilor respectiv, a rezultatelor tipizate scontate este prezentată într-un mod logic,
pe faze de execuţie şi în concordanţă cu problematica abordată pe plan naţional şi
internaţional, specifică fiecărui aspect de cercetare transdiciplinară.

Această lucrare constituie, pe de o parte, un model de referinţă demn de luat în
considerare pentru iniţierea unor cercetări ecologice integrate, multidisciplinare de
lungă durată, cât şi o sursă de informaţie utilizabilă la elaborarea metodicilor de
cercetare ale unor proiecte ce abordează aspecte de cercetare distincte, similare cu
cele prezentate.

Aducem, pe această cale, mulţumiri conducerii Programului MENER, pentru
coordonarea activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului, făcând posi-
bilă elaborarea acestui manual, precum şi tuturor instituţiilor din cadrul consorţiu-
lui de realizare a proiectului respectiv, Universitatea Bucureşti - Departamentul de
Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă, Universitatea Transilvania din Braşov -
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Serviciul Forestier al Statelor
Unite (US-Forest Service) şi Direcţiei Silvice Târgovişte - Administraţia Parcului
Natural Bucegi şi specialiştilor care au reprezentat aceste instituţii la realizarea
lucrării şi a proiectului în ansamblu.

18 iulie 2008 Ovidiu Badea
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FOREWORD

The "Manual for the methodology of long term monitoring of forest ecosystems
status under air pollution and climate change influences" is the first step on nation-
al level, towards a coherent and unified methodology, integrated and trans-discipli-
nary by nature, for the purpose of long term ecological research of forest ecosys-
tems under air pollution (mainly phytotoxic agents) and climate change impacts.

Starting with the long term ecological research network (LTERN) designing,
identification and emplacement in the research area and concluding with the final
GIS thematic maps based on project's scientific results, this paper comprises all
methodological features for research planning, implementation, analysis, validation
and processing of information, and also for their assembly and integration.

It is important to mention that long term trans-disciplinary ecological research
with its particularities, as regards the methods and research material, it has suc-
ceeded to describe an integrated work methodology, using all compatible research
methods with the undertaken scientific aspects in the long term research plots
(LTRP) and taking into consideration the distinct circumstances of the selected for-
est ecosystems (permanent and representative periodic measurements, destructive
or non-destructive etc.), which are harmonized with the pursued scope and objec-
tives. Furthermore, as a recommendation, the manual presents the necessary appa-
ratus and equipment for the field data collection and laboratory analysis, and for
quality control and quality assurance. The methodology for collecting, preparation,
analysis, validation and data processing is presented in a logic mode, on different
phases and in accordance with the approached issues on national and international
level, specific to every transdisciplinare research aspects.

This paper is a reference model for initiating integrated, multi-disciplinary long
term ecological research and comprehensive information source for other similar
research initiatives.

With this opportunity, we acknowledge to MENER Program management team,
for the coordination efforts of the project research activities, making possible this
manual, and also to all involved institutions in the project's consortium, Bucharest
University - Systemic Ecology and Sustainable Development, Transylvania
University of Brasov - Faculty of Silviculture and Forest Engineering, United States
Forest Service and National Forest Administration - Bucegi Natural Park
Administration, and to all specialists representing the above mentioned institutions
for the entire effort and contribution to this project.

July 18th, 2008 Ovidiu Badea
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1. ASPECTE INTRODUCTIVE

Ov. Badea
În perioada anilor 1970-1980, majoritatea ţărilor membre ale Comisiei Econo-

mice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UN/ECE) au semnalat prezenţa a
numeroase vătămări asupra pădurilor, produse de numeroase cauze necunoscute.
Dezvoltarea rapidă a simptomelor, răspândirea lor spaţială precum şi independenţa
acţiunii lor asupra speciilor forestiere, au condus la descrierea aşa-numitului sin-
drom "declinul necunoscut" al pădurilor. Rezultatele cercetărilor existente la acea
vreme, neputând explica toate aspectele acestui fenomen, ca urmare a efectelor fac-
torilor biotici şi abiotici dăunători, declinul stării ecosistemelor forestiere a fost
atribuit efectelor acţiunii negative a poluanţilor atmosferici, în regiunile din
apropierea unor surse de poluare industrială. Au fost puse de asemenea în evidenţă,
inter-relaţii între transportul la mare distanţă (transfrontalier) a depunerilor poluante
şi principalele componente ecosistemice.

Reducerea semnificativă, din ultimele decenii, a nivelului poluării industriale în
majoritatea ţărilor europene se datorează în special implementării cu succes a
stopării emisiilor prin protocoalele adoptate de către ţările semnatare ale Convenţiei
Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa privind Poluarea
Atmosferică Transfrontalieră la Mare Distanţă (CLTRAP, Geneva 1979).

În ciuda reducerii emisiilor de poluanţi industriali, starea ecosistemelor
forestiere a înregistrat în ultima vreme, un nivel ridicat de declin în ţările central şi
est-european, poluanţii fitochimici (în special ozonul), în contextul intensificării
procesului modificărilor climatice, fiind consideraţi o potenţială cauză care con-
tribuie substanţial la intensificarea deteriorării stării ecosistemelor forestiere.
Efectul fototoxic al concentraţiei ridicate de ozon (O3) influenţează creşterea
efectelor fitotoxice şi ale altor poluanţi atmosferici cum ar fi, în principal, dioxidul
de sulf (SO2), dioxidul de azot (NO2), amoniacul (NH3) etc.

În centrul şi estul Europei, emisiile ridicate de oxizi de azot şi hidrocarburi,
datorate creşterii rapide a numărului de autovehicule, conduc la creşterea ratei de
oxidanţi fitochimici, în condiţii de vreme favorabilă (radiaţie solară ridicată, tem-
peraturi mari, frecvenţă mărită a apariţiei de mase de aer stagnante etc.). În aceste
condiţii, concentraţiile ridicate de ozon, deasupra nivelului fitotoxic şi nivelurilor
ridicate ale depunerilor de azot şi de sulf, pot avea consecinţe dezastruoase asupra
stării ecosistemelor de pădure şi a biodiversităţii vegetaţiei.

Activitatea de cercetare ştiinţifică privind evaluarea, analiza şi supravegherea
stării ecosistemelor forestiere la nivel global, regional şi local s-a dezvoltat conti-
nuu, culminând cu ample cercetări transdisciplinare pe termen lung, de evaluare a
efectelor principalilor factori perturbatori, în special, poluarea atmosferică şi modi-
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ficările climatice.
Aceste cercetări se desfăşoară şi în ţara noastră, ca în majoritatea ţărilor

europene, în Statele Unite ale Americii şi Canada, sub auspiciile Programului
Naţiunilor Unite de Cooperare Internaţională privind evaluarea, analiza şi suprave-
gherea poluării aerului asupra pădurilor (ICP-Forests) şi ale Reţelei de Cercetare
Socio-Ecologică pe Termen Lung (International Long Term Social and Ecological
Research - ILTER), acţiuni susţinute de programele de cercetare ale Uniunii
Europene şi ale Statelor Unite ale Americii şi Canadei. Totodată, aceste preocupări
sunt în concordanţă cu obiectivele Conferinţelor Ministeriale pentru protecţia
pădurilor din Europa, ale Convenţiei cadru privind Schimbările Climatice şi ale
Convenţiei privind Diversitatea biologică.

Cercetările integrate (transdisciplinare) pe termen lung asupra stării ecosis-
temelor forestiere oferă informaţii ştiinţifice asupra calităţii tuturor componentelor
ecosistemice  şi a calităţii factorilor ce acţionează asupra acestora, deosebit de utile
în elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale, regionale şi globale de reducere a
poluării atmosferice şi de asemenea, a procesului modificărilor climatice. Aceste
cercetări se realizează prin instituţii specializate din ţară şi din străinătate, reprezen-
tate prin specialişti cu vastă experienţă în abordarea problematicii referitoare la
evaluarea concentraţiilor agenţilor fitotoxici (O3, NO2, SO2, NH3), supravegherea
stării de sănătate a pădurilor, al nivelului de nutriţie al arborilor, a stării solurilor
forestiere, a calităţii depunerilor atmosferice, a parametrilor climatici, evaluarea
biodiversităţii vegetaţiei etc.

În ţara noastră, recent inclusă în ILTSER (2007), cercetările ecologice pe termen
lung, cu un pronunţat caracter transdisciplinar, au constituit, în ultimul timp, o pre-
ocupare majoră pentru specialiştii în domeniu. În vederea dezvoltării acestor
cercetări, a asigurării comparabilităţii informaţiilor ştiinţifice pe plan naţional şi
internaţional , a constituirii unui suport ştiinţific şi logistic competitiv, precum şi a
creării potenţialului uman de cercetare experimentat, se impune aplicarea unei
metodologii, unitare, bine fundamentată şi accesibil de aplicat.

În acest sens, în vederea extinderii unor astfel de cercetări în ţara noastră precum
şi la nivel regional şi internaţional, în cadrul proiectului "Efectele pe termen lung
ale poluării atmosferice şi schimbărilor climatice asupra stării ecosistemelor
forestiere din Parcul Natural Bucegi", finanţat în cadrul Programului de Cercetare
de Excelenţă MENER a fost  elaborată lucrarea "Manual privind  metodologia de
supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere aflate sub influenţa
poluării atmosferice şi schimbărilor climatice ", pe baza căreia s-au desfăşurat
cercetările în cadrul proiectului, în perioada 2006-2008.
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2. PROIECTAREA ŞI AMPLASAREA ÎN TEREN A REŢELEI DE 

CERCETARE DE LUNGĂ DURATĂ (RCLD)

Ov. Badea, Ş. Neagu, M. Dumitru, D. Niţu, C. Iacob, H. Iuncu

2.1. Proiectarea reţelei de cercetare de lungă durată

În vederea desfăşurării cercetărilor transdisciplinare, în scopul supravegherii pe
termen lung a stării ecosistemelor forestiere, aflate sub acţiunea poluării atmos-
ferice, într-o primă etapă este necesară stabilirea unei reţele de suprafeţe de cerc-
etare de lungă durată (RCLD), nesistematică dar, reprezentativă pentru întreaga
suprafaţă a zonei de cercetare şi din punct de vedere al diversităţii ecosistemelor
forestiere din cuprinsul acesteia.

Pentru o analiză detaliată a configuraţiei terenului, a expoziţiei şi a accesibilităţii
precum şi a diversităţii ecosistemelor forestiere, din punct de vedere a distribuţiei
spaţiale, a structurii compoziţionale şi vârstei arboretelor din cuprinsul acestora, se
pot utiliza hărţile forestiere (fig. 2.1) obţinute cu ocazia elaborării planurilor de
amenajarea pădurilor (scara 1: 10 000 sau 1: 20 000). Totodată, în măsura în care
există, pentru analiza detaliată a regiunii de cercetare se pot utiliza planuri
topografice de bază (fig. 2.2) precum şi ortofotoplanuri, documentaţii deosebit de
relevante pentru situaţia reală din teren (fig. 2.3).

Prin scanarea şi asamblarea materialului cartografic utilizat (hărţi, planuri
topografice de bază, ortofotoplanuri etc.) se trece la localizarea, pe harta astfel
obţinută (fig. 2.4) a suprafeţelor de cercetare de lungă durată (SCLD) din cadrul
reţelei, ţinându-se cont de compoziţia ecosistemelor forestiere respective, de acce-
sibilitatea acestora (existenţa drumurilor de acces), precum şi de configuraţia
terenului, altitudinea şi expoziţia acestuia, definitorii pentru evaluarea, în condiţii
optime, a concentraţiilor de O3 şi ale altor agenţi poluanţi (SO2, NO2, NOx şi NH3).

Reţeaua de cercetare de lungă durată trebuie să fie repartizată pe întreaga
suprafaţă a regiunii de studiu, pe cât posibil rezentativă din punct de vedere statis-
tic, iar numărul de suprafeţe de cercetare din cuprinsul acesteia se stabileşte în aşa
fel încât să se obţină o distribuţie uniformă în plan altitudinal şi fiecare formaţie
forestieră să fie reprezentată prin 2-3 SCLD. Totodată, se ţine cont şi de costurile
ocazionate de realizarea cercetărilor astfel încât acestea să se încadreze în bugetul
proiectului de cercetare.

După stabilirea şi localizarea pe hartă a suprafeţelor de cercetare de lungă durată
se procedează la determinarea caracteristicilor reţelei şi a elementelor de amplasare
a acesteia în teren (Tabelul 2.1).
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Fig. 2.4 Reţeaua de cercetare de lungă durată 
(RCLD) proiectată pe harta regiunii de 
cercetare
(Exemplu: Parcul Natural Bucegi). 

Tabelul 2.1  Elementele de caracterizare a SCLD   (Exemplu: Parcul Natural Bucegi)
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2.2. Amplasarea în teren a reţelei de cercetare de lungă durată 

Pe baza reţelei proiectate şi a elementelor de amplasare a suprafeţelor de cer-
cetare de lungă durată se trece la identificarea în teren a ecosistemelor forestiere
reprezentative, selectate pe hartă, la materializarea centrelor suprafeţelor de cer-
cetare şi la poziţionarea spaţială a acestora.

Identificarea în teren a ecosistemelor forestiere în cadrul cărora urmează să fie
materializate şi amplasate suprafeţele de cercetare se realizează atât de specialiştii
care au proiectat  reţeaua cât şi de specialiştii din cadrul administraţiei silvice locale
(ocoale silvice), care cunosc în detaliu situaţia din teren.

După parcurgerea şi analiza atentă în teren, din punct de vedere al accesibilităţii,
structurii compoziţionale a arboretelor, configuraţiei terenului şi expoziţiei acestu-
ia, se procedează la materializarea centrelor suprafeţelor de cercetare de lungă
durată şi ale suprafeţelor de probă permanente (SPP) aferente acestora, prin borne
de lemn, fixate în sol, cu înălţimea de 30-40 cm deasupra acestuia.
Totodată, cu ajutorul Sistemului de Poziţionare Globală (GPS) se determină poziţia
geografică a centrelor suprafeţelor de cercetare de lungă durată. Suprafeţele de
probă permanente, sunt dispuse în cruce pe direcţia punctelor cardinale şi în centru
SCLD, la distanţă de 30 m, de acesta (Fig. 2.5) şi în condiţii omogene de arboret.

Pentru reconstituirea, relativ uşor şi cât mai precis a poziţiei centrelor SCLD
respectiv ale SPP, în situaţia dispariţiei bornelor prin care sunt materializate acestea
în momentul instalării, la baza arborelui cel mai apropiat  de centru SCLD, respec-
tiv SPP şi pe faţa dinspre bornă se înscriu cu vopsea, indicativele  "Mn"  şi "Ci"
(unde "n" reprezintă numărul de ordine al SCLD în cadrul reţelei de cercetare, iar
"i", numărul de ordine al suprafeţelor de probă permanente în cadrul unei SCLD).
Indicativul "Mn" se înscrie numai în centrul SPP1, care coincide cu centrul SCLD.
Sub indicativele "Ci" se înscrie distanţa exprimată în decimetri (dm) de la arbore
până la bornă.

În imediata apropiere a suprafeţelor de cercetare, în punctul de maximă altitu-
dine a locului şi de maximă expunere la impactul cu masele de aer care circulă pe
direcţia E-V, se aleg locaţiile (arbori) pentru expunerea filtrelor pasive de O3, NO2,
SO2 şi NH3, în vederea evaluării concentraţiilor agenţilor poluanţi respectivi.

Într-una din suprafeţele de cercetare astfel amplasate, reprezentativă pentru
întreaga reţea de supraveghere, se monitorizează dinamica concentraţiei de ozon cu
ajutorul unui analizor continuu, precum şi dinamica parametrilor climatici cu aju-
torul unei staţii meteorologice.

De asemenea, în fiecare SCLD se prelevează probe de apă provenită din precip-
itaţiile atmosferice, în scopul determinării cantităţii de precipitaţii şi a calităţii aces-
tora din punct de vedere al concentraţiilor diferiţilor poluanţi (depunerile uscate şi
umede), precum şi probe pentru analiză a soluţiei solului.
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Fig. 2.5 Schiţa de amplasare în teren a centrelor suprafeţei de cercetare de lungă durată (SCLD) şi 
respectiv, ale suprafeţelor de probă permanentă (SPP)
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3. INVENTARIEREA ARBORILOR ŞI DETERMINAREA 

CREŞTERII ACESTORA ÎN CADRUL SUPRAFEŢELOR DE 

CERCETARE DE LUNGĂ DURATĂ (SCLD)

Ov. Badea, Ş. Neagu, I. Leahu, C. Iacob

3.1 Introducere

Starea de declin a ecosistemelor forestiere, determinată de acţiunea poluării, a
modificărilor climatice, a diferiţilor factori biotici şi abiotici, precum şi a altor cauze
perturbatoare, a fost surprinsă, cu mare fidelitate prin cercetări la nivel naţional şi
internaţional, asupra dinamicii creşterii arborilor, arboretelor şi ecosistemelor
forestiere în ansamblu. Acest indicator sintetic a fost cercetat prin efectuarea unor
experimente localizate în apropierea unor surse emitente de agenţi poluanţi şi în
ecosistemele forestiere, situate în afara acţiunii acestora (Ianculescu 1990, Vins şi
Mrkva 1973, Symeonides 1979, Thomson 1981, Bunce 1984, Fox 1986, citaţi de
Lorentz 1991). Rezultatele obţinute în acest sens au demonstrat clar că agenţii polu-
anţi împreună cu modificările climatice au influenţă negativă asupra creşterilor,
determinând în multe situaţii uscarea arborilor sau arboretelor. Unde concentraţiile
poluanţilor sunt foarte mari, diminuarea creşterilor este însoţită frecvent de simp-
tome vizibile, puse în evidenţă la arborii individuali de procesul de defoliere fizio-
logică anormală a coroanei acestora. 

Pornind de la aceste rezultate şi în baza Convenţiei Naţiunilor Unite privind
Efectele pe Termen Lung ale Poluării Transfrontaliere la Mare Distanţă (1979), în
Statele Unite ale Americii, Canada şi aproape în toate ţările din Europa s-au inten-
sificat cercetările de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere
aflate sub acţiunea diferiţilor factori de stres, în special a poluării atmosferice şi
modificărilor climatice, prin programe speciale de investigare (ICP-Forests,
Schema UE, Schema Forest Focus, şi recent prin programul LIFE+ al UE etc.).

3.2 Inventarierea succesivă a arborilor şi prelevarea probelor de 

creştere radială

O suprafaţă de cercetare de lungă durată (SCLD) cuprinde 5 suprafeţe de probă
permanente (SPP) dispuse în cruce pe direcţia punctelor cardinale (N, E, S şi V) şi
respectiv, în centrul SCLD, situate la o distanţă de 30 m faţă de aceasta. 

Aceste SPP-uri sunt de formă circulară, cu mărimea suprafeţei de 500 m2 (raza
cercului fiind egală cu 12,62 m). Dată fiind distribuţia spaţială a acestora (fig.3.1),
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aria de supraveghere aferentă unei suprafeţe de cercetare de lungă durată, depăşeşte
0,7 ha, asigurând astfel, acoperire statistică investigaţiilor transdisciplinare în
staţionar (cercetări asupra biodiversităţii, inventarierea arborilor, cercetări auxolo-
gice, evaluarea stării de sănătate a arborilor şi a stării solurilor forestiere, cercetări
asupra stării de nutriţie la nivelul aparatului foliar, analiza cantităţii şi calităţii
depunerilor poluante , analiza soluţiei solului etc.).

Pentru efectuarea lucrărilor de inventariere, suprafeţele de probă permanente se
parcurg succesiv, începând cu cea instalată în centrul SCLD (SPP1) şi continuând
în ordine cu cele situate pe direcţiile N (SPP2), E (SPP3), S (SPP4) şi V (SPP5).

În fiecare SPP, operatorul responsabil al echipei de inventariere se instalează în
centrul acesteia, stabilind direcţia nordului cu ajutorul unei busole sau a unui instru-
ment de măsurare a orientărilor (de preferinţă un dendrometru multifuncţional de tip
LEDHA GEO) (fig. 3.2), după care indică celorlalţi operatori din echipă, ordinea de

Fig. 3.1 Distribuţia spaţială şi delimitarea suprafeţelor de probă permanente (SPP) respectiv a zonei 
tampon în cadrul suprafeţei de cercetare de lungă durată (SCLD)
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inventariere a arborilor cu
diametrul de bază (d1,30)
mai mare de 80 mm, înce-
pând cu cel mai apropiat de
pe direcţia N (azimut
minim), continuând cu
arborii următori, în sensul
creşterii azimutului (în sen-
sul acelor de ceasornic)
până se ajunge la direcţia
primului arbore inventariat.
Arborii inventariaţi trebuie
să aibă axul trunchiului situat la o distanţă redusă faţă de centrul SPP de maximum
12.62 m.

Inventarierea propriu-zisă constă în măsurarea şi estimarea principalelor carac-
teristici dendrometrice ale arborilor din cuprinsul SPP (diametrul de bază,
înălţimea, clasa poziţională, clasa de calitate, inclusiv estimarea vizuală a procentu-
lui de defoliere şi de decolorare a frunzişului coroanei şi intensitatea vătămărilor
fizice produse de diferiţi factori biotici, abiotici şi antropici).

D i a m e t r u l  d e  b a z ă  (d1.3) al arborilor se măsoară în amonte, în cazul
terenurilor înclinate, iar locul de aplicare al panglicii gradate în mm, pe trunchiul
arborilor se marchează cu vopsea printr-o linie orizontală care în cazul terenurilor
plane se trasează pe faţa dinspre centru SPP-ului.

Î n ă l ţ i m e a  a r b o r i l o r  (h) se măsoară cu instrumente de precizie ridicată şi
anume dendrometrul cu laser LEDHA GEO (fig. 3.2) şi dendrometrul VERTEX III
sau VERTEX LASER  (fig. 3.3), pe categorii de diametre (la 2-3 arbori pentru
fiecare categorie de diametre), pentru speciile principale majoritare şi la toţi arborii
din speciile minoritare

Fig.3.2 Dendrometrul multifuncţional de tip LEDHA GEO

Fig. 3.3 Dendrometrul de tip VERTEX  (a - VERTEX III, b - VERTEX  LASER) 

a b
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C l a s a  p o z i ţ i o n a l ă a arborilor se stabileşte după clasificarea Kraft (I-pre-
dominant, II-dominant, III-codominant, IV - dominat şi V - deperisat), în cazul
arboretelor echiene şi relativ echiene şi în raport cu etajul arboretului (I-superior, II-
mijlociu şi III-inferior), în cazul arboretelor pluriene şi relativ pluriene.

C l a s a  d e  c a l i t a t e  se apreciază în raport cu proporţia lemnului de lucru din
înălţimea totală a arborelui, în funcţie de grupa de specii (răşinoase sau foioase)
(Giurgiu  2004).

S t a r e a  d e  s ă n ă t a t e a arborilor se apreciază vizual după defolierea-decol-
orarea frunzişului şi intensitatea vătămărilor fizice produse de diferiţi factori atât în
coroană cât şi pe trunchiul şi cioata arborelui.

Prin parcurgerea anuală, în aceeaşi perioadă a sezonului de vegetaţie, a
suprafeţelor de cercetare de lungă durată în vederea evaluării stării de sănătate a
arborilor din cuprinsul SPP-urilor aferente, se procedează simultan atât la înregis-
trarea arborilor dispăruţi, dar viabili în anul precedent, cât şi la măsurarea diame-
trelor şi înălţimilor celor uscaţi (morţi), în anul curent (Badea 1998). Aceste înreg-
istrări permit stabilirea cât mai exactă a volumului arborilor uscaţi şi/sau extraşi
(VE) între două inventarieri succesive (în decursul unei perioade de 5 ani), un ele-
ment deosebit de important în stabilirea creşterii în volum (IV).   

În fiecare suprafaţă de probă permanentă a SCLD, arborii se numerotează
începând cu numărul 1, în ordinea inventarierii, iar numerele se înscriu cu vopsea
pe trunchiurile arborilor, pe faţa dinspre centrul SPP.

Pe lângă informaţiile obţinute cu ocazia inventarierii arborilor, în teren se culeg
şi informaţii generale de caracterizare a arboretului în care este amplasată suprafaţa
de cercetare de lungă durată, respectiv, suprafeţele de probă aferente. Toate aceste
informaţii obţinute în teren, cu ocazia lucrărilor de inventariere, se înregistrează
într-o fişă tipizată (formularul 3.1) a cărei structură se prezintă în anexa 3.1.        

P r e l e v a r e a  p r o b e l o r  d e  c r e ş t e r e  r a d i a l ă la arbori se realizează cu
burghiul Pressler, odată cu lucrările de inventariere şi constă în extragerea de carote
de creştere radială de la un lot de 35-40 arbori, reprezentativ pentru suprafeţele de
cercetare de lungă durată respective, atât din punct de vedere al distribuţiei diame-
trelor cât şi al repartiţiei pe clase şi grupe de clase de defoliere. Pentru fiecare cat-
egorie de diametre se burghiază 2-3 arbori din speciile principale majoritare şi din
clase sau grupe de clase de defoliere diferite, situaţi în zona tampon a SCLD, în
afara suprafeţelor de probă permanente, schimbând succesiv direcţia cardinală (N,
E, S, V) de extragere în vederea eliminării influenţei acesteia asupra formei secţiu-
nii transversale şi a creşterii radiale. Alegerea lotului de arbori destinaţi prelevării
de probe de creştere radială se realizează parcurgând zona tampon a SCLD (zona
dintre suprafeţele de probă permanente) începând cu cadranul I (NE) şi continuând
cu celelalte, în sensul acelor de ceasornic, respectiv II (SE), III (SV) şi IV (NV) (fig.
3.4.).
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Arborii din lotul de probă din care au fost prelevate probe de creştere radială cu
burghiul, se numerotează în ordinea selectării şi măsurării lor, respectiv a înreg-
istrării în fişa tipizată de teren (formularul 3.2), iar numerele se înscriu cu vopsea
de altă culoare decât cea folosită pentru numerotarea arborilor din cuprinsul SPP-
urilor, pe faţa dinspre centrul SCLD, respectiv al SPP 1.

Carotele de creştere prelevate, pentru păstrarea intactă, se introduc cu atenţie în
cornete de hârtie confecţionate în prealabil la birou pe care se înscriu: denumirea
SCLD, numărul de ordine al arborelui, specia, direcţia cardinală de burghiere şi pro-
centul de defoliere al arborelui respectiv. La birou, probele de creştere se păstrează
în locuri uscate, la temperatura camerei, după care se prelucrează în vederea ana-
lizării şi citirii lor la digital poziţiometru. 

Prelucrarea carotelor de creştere pentru citire şi analiza dendrocronologică con-
stă în lustruirea cu hârtie abrazivă cu dimensiuni diferite şi apoi colorarea lor cu un
pigment de diferenţiere a inelelor de creştere (de exemplu albastru de metilenă de
concentraţie1%) sau tăierea fină a carotelor cu ajutorul unui cuţit foarte bine ascuţit.
Citirea probelor de creştere se realizează pe o masă de citire LINTAB 4 sau 5 de tip
Rinntech, iar înregistrarea şi prelucrarea primară a datelor, se realizează cu ajutorul
programului informatic specializat TSAP Win (fig. 3.5 şi fig. 3.6).

Caracteristicile constructive ale acestui instrument permit măsurarea carotelor
de creştere, pe o distanţă de maxim 560 mm, cu o rezoluţie standard de 1:100, cu
ajutorul unui stereomicroscop Leica, cu un factor de mărire de 6:1.

Carotele se măsoară de 3 ori, iar pentru diminuarea erorilor, eventual, pentru o
siguranţă sporită, se poate apela la compararea rezultatelor citirilor cu ajutorul tes-
tului t Student.

Fig. 3.4 Localizarea lotului de arbori destinat extragerii de probe de creştere radială în cadrul
SCLDCaracteristicile măsurate şi estimate se înregistrează într-o fişă tipizată de teren (formularul 3.2)
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3.3. Determinarea creşterii arborilor şi arboretelor din cuprinsul 

suprafeţelor de cercetare de lungă durată

Informaţiile de teren obţinute cu ocazia lucrărilor de inventariere a arborilor din
cuprinsul suprafeţelor de probă aferente fiecărei suprafeţe de cercetare de lungă
durată, se introduc în baza de date cu ajutorul unei aplicaţii informatice specifică
denumită INTMON, elaborată de ICAS, în mediul de programare FOX PRO.
Pentru determinarea creşterii în volum a arboretelor se utilizează procedeul bazat pe
o singură inventariere şi pe probe de creştere radială extrase de la arbori nedoborâţi
şi procedeul inventarierilor succesive, bazat pe înregistrările periodice efectuate o
dată la 5 ani.     

Procedeul bazat pe o singură inventariere şi pe probe de creştere radială extrase
de la arbori nedoborâţi (Giurgiu 1979, Leahu 1994) presupune determinarea creş-
terii în volum pe categorii de diametre în funcţie de media creşterilor radiale sta-
bilite pe baza probelor prelevate de la arborii din categoria respectivă, aplicându-se
următoarea expresie:

unde:
piv - reprezintă procentul creşterii în volum pe categorii de diametre;

pig - procentul creşterii în suprafaţă de bază pe categorii de diametre;

pIHF -  procentul creşterii în înălţime medie redusă.

Procentul creşterii în suprafaţă de bază, pe categorii de diametre se determină cu
următoarea relaţie:

Fig. 3.5 Digital poziţiometru Lintab 5 Fig. 3.6 Programul informatic TSAP-Win
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unde:
ir - reprezintă creşterea medie radială stabilită prin măsurători pentru categoria de diametre d.

Procentul creşterii în înălţime redusă  (pIHF) pentru o perioadă de n ani, se obţine
în funcţie de procentul anual (λ) al acestei creşteri, utilizând următoarea expresie:

unde:
n - reprezintă numărul de ani din perioada pentru care s-a determinat media creşterilor radiale, pentru

fiecare categorie de diametre.

Procentul anual al creşterii în înălţime redusă (λ) se determină din tabele de pro-
ducţie în funcţie de specie, clasa de producţie în raport cu vârsta arboretelor
(Giurgiu 2004). După determinarea procentului creşterii în volum pentru fiecare
categorie de diametre, se trece la determinarea creşterii în volum pentru categoriile
de diametre respective conform relaţiei:

unde:
ν - reprezintă volumul categoriei de diametre d, determinat prin procedeul tabelelor de cubaj sau a

ecuaţiilor de regresie echivalente.

În final, prin însumarea creşterilor în volum pe categorii de diametre, se obţine
creşterea în volum (Iν) a întregului arboret în care este amplasată SCLD. 

Pentru stabilirea procentului pierderilor de creştere radială (Δir%), în suprafaţă

de bază (Δig%) şi în volum(Δiv%), datorate vătămării produse de numeroşi factori

de stres (biotici şi abiotici) şi în special de poluarea atmosferică şi modificările cli-
matice, lotul de arbori selectat pentru extragerea de probe cu burghiul se stratifică
pe grupe de clase de defoliere a coroanei şi anume, în grupa arborilor practic sănă-
toşi (clasele de defoliere 0-1) şi grupa arborilor vătămaţi (clasele de defoliere 2-4)
(Badea 2004).

Aceste pierderi de creştere se determină cu ajutorul următoarelor expresii:
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unde:

unde:

unde:

Procedeul inventarierilor succesive se bazează pe măsurători şi observaţii peri-
odice (o dată la 5 ani), creşterea în volum  (Iv) determinându-se cu ajutorul relaţiei:

unde:
VB - reprezintă volumul tuturor arborilor inventariaţi la sfârşitul perioadei 

VE - volumul arborilor uscaţi şi\ sau extraşi în decursul perioadei;

VA - volumul arborilor la începutul perioadei;

VS - volumul arborilor subţiri care la sfârşitul perioadei au atins limita minimă (80 mm) a diametrului

de bază, în vederea înregistrării lor cu ocazia inventarierii; la prima inventariere aceşti arbori aveau
diametrul de bază situat sub limita minimă de inventariere.

Determinarea volumelor VB, VE, VA şi VS se realizează prin aplicarea metodei
ecuaţiei de regresie bifactorială pentru volumul arborilor (Giurgiu  2004), bazată pe
stabilirea curbei înălţimilor  în raport cu diametrul arborilor.

Volumul unui arbore (v) este dat de ecuaţia de regresie bifactorială:
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unde:
a0, a1, a2, a3, a4- reprezintă coeficienţii de regresie pentru specia respectivă (Giurgiu  2004);

d - diametrul arborelui;
h - înălţimea arborelui stabilită cu ajutorul ecuaţiei de regresie a înălţimilor în raport cu diametrul.

Astfel, VB, VE, VA şi VS se determină automat, prin cumularea volumelor unitare
ale arborilor din cadrul colectivităţilor respective (arborii inventariaţi la sfârşitul
perioadei - 2011, arborii extraşi în decursul perioadei, arborii inventariaţi la
începutul perioadei - 2006 şi arborii subţiri care au depăşit pragul minim al
diametrului de inventariere).

Pentru stabilirea procentului pierderilor de creştere (Δiv%), datorate vătămării
arborilor, se determină mai întâi creşterea în volum a colectivităţii de arbori prezenţi
şi viabili în decursul perioadei (la ambele inventarieri), stratificată pe grupe de clase
de defoliere (Iv0-1 şi Iv2-3), după starea coroanelor înregistrată la începutul perioad-

ei (2006).

Pierderile procentuale de creştere se determină cu următoarea relaţie:

3.4. Asigurarea calităţii rezultatelor

Amplasarea suprafeţelor de cercetare de lungă durată în ecosisteme forestiere
reprezentative pentru zona destinată cercetărilor pe termen lung, mărimea şi
omogenitatea arboretelor în care acesta se desfăşoară, precum şi distribuţia spaţială
a suprafeţelor de probă permanentă în cuprinsul SCLD, asigură metodelor de inven-
tariere şi de determinare a creşterii arborilor şi arboretelor respective, o acoperire
statistică corespunzătoare. Totodată, metodologia de inventariere şi investigare,
instrumentarul şi aparatura utilizată la măsurarea principalelor caracteristici bio-
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metrice, prelevarea şi citirea probelor de creştere, programele informatice specia-
lizate de prelucrare automată a datelor precum şi metodele dendrometrice şi mo-
delele statistice şi matematico-auxologice utilizate, asigură rezultatelor obţinute o
precizie ridicată, conform calităţii impuse de lucrările de cercetare ştiinţifică.  
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Formular 3.1 (verso)
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Formularul 3.2 Fişă tipizată de teren pentru înregistrarea caracteristicilor măsurate şi estimate la arborii
din lotul destinat prelevării de probe de creştere radială
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4. EVALUAREA ŞI SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A 

ARBORILOR ÎN CADRUL SUPRAFEŢELOR DE CERCETARE 

DE LUNGĂ DURATĂ (SCLD)

Ş. Neagu, O. Badea

4.1 Introducere

În Europa, în perioada anilor 1970-1980, majoritatea ţărilor membre ale
Comisiei Economice a Naţiunilor Unite  pentru Europa (UN/ECE) au semnalat
prezenţa a numeroase daune asupra pădurilor, produse de cauze necunoscute.
Dezvoltarea rapidă a simptomelor, răspândirea lor spaţială precum şi independenţa
acţiunii lor asupra speciilor forestiere au condus la descrierea aşa-numitului sin-
drom ,,declinul necunoscut" al pădurilor (UN/ECE şi ICP-Forests, 1997).
Rezultatele cercetărilor neputând explica toate aspectele acestui fenomen, ca
urmare a efectelor factorilor biotici şi abiotici dăunători, starea de declin a ecosis-
temelor forestiere a fost atribuită efectelor dăunătoare ale poluanţilor atmosferici în
regiunile din apropierea unor surse de poluare industrială. Au fost puse de aseme-
nea în evidenţă, multiple inter-relaţii între transportul la mare distanţă a depunerilor
poluante  şi principalele componente ecosistemice, în contextul modificărilor cli-
matice.

Majoritatea ipotezelor privind cauzele simptomelor diferitelor tipuri de vătă-
mare, de natură fiziologică şi mecanică, au fost apreciate ca expresie a disfuncţion-
alităţii întregului ecosistem, poluarea atmosferică fiind considerată un factor pre-
dispozant, însoţitor sau atenuant. Totuşi, majoritatea explicaţiilor dezvăluie, de
asemenea, insuficienţa cunoştinţelor legate de funcţionarea normală a ecosistemelor
forestiere, cercetarea declinului pădurilor, respectiv a stării de sănătate a acestora
având drept ţintă fundamentarea ştiinţifică a criteriilor de stabilitate a acestora
(Lorenz et al. 2004).      

4.2 Estimarea vizuală a intensităţii de vătămare a arborilor

Odată cu inventarierea arborilor din cuprinsul suprafeţelor de probă permanente
(SPP) aferente fiecărei suprafeţe de cercetare de lungă durată (SCLD), pe lângă
măsurarea şi aprecierea caracteristicilor biometrice ale arborilor se estimează vizual
şi parametrii de caracterizare a stării de sănătate a arborilor după defolierea
coroanelor şi  decolorarea frunzişului acestora, precum şi după vătămările de natură
mecanică, produse de diverşi factori antropici biotici şi abiotici, în coroană şi pe
trunchiul arborilor (OM. 244 / 2002).
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Defolierea reprezintă unul dintre cei mai importanţi parametri şi exprimă
pierderea de frunze sau ace din coroana unui arbore, comparativ cu un altul al cărui
aparat foliar este complet (arbore de referinţă) (fig. 4.1.). Această caracteristică se
estimează prin apreciere vizuală, folosindu-se ca arbore de referinţă un arbore din
aceeaşi specie, cu frunziş complet, situat în imediata vecinătate a locului de probă
(sondajului) sau cu imagini foto aplicabile speciilor din ţara noastră. Defolierea tre-
buie să fie considerată ca o reducere a densităţii  coroanei arborilor (transparenţa),
aceasta fiind mai puţin influenţată de diferenţele morfologice naturale dintre arbori.
La estimarea defolierii trebuie să se ia în considerare pierderea seturilor de ace,
defolierea rămurelelor existente, precum şi reducerea mărimii frunzelor sau a
acelor. De asemenea, prezenţa frunzelor sau a acelor moarte în coroană indică exis-
tenţa procesului de defoliere (acele vârstnice având o pondere mai redusă în
apreciere) (Badea 2004). 

Dat fiind caracterul relativ al estimării, înregistrarea se face în procente, prin
rotunjirea la cea mai apropiată valoare divizibilă cu 5. La răşinoase se evaluează
treimea mijlocie şi superioară a coroanei, iar la foioase jumătatea superioară (fig.
4.2).  În arboretele dense, pentru aprecierea lor se va lua în considerare jumătatea
superioară a coroanei, iar în cele mai puţin dense, treimea mijlocie şi superioară a
acesteia. 

Fig. 4.1  Arbori de referinţă privind evaluarea defolierii coroanei (a - răşinoase, b - foioase)

a
b
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Intensitatea vătămării arborelui după procentul de defoliere a coroanei acestuia
se stabileşte conform metodologiei adoptate la nivel european (Manualul ICP-
Forests, 1997) (tabelul 4.1).

În cazul reducerii neomogene a densităţii coroanei, aprecierea procentului de
defoliere se realizează ca o medie ponderată a valorilor estimate separat pentru
părţile coroanei defoliate omogen, respectiv neomogen (fig. 4.2). Arborii defoliaţi
100% se înregistrează numai în primul an al apariţiei fenomenului, aceştia nemaiîn-
registrându-se în anii următori decât, dacă în coroană apar frunze viabile.

Fig. 4.2 Aprecierea procentului de defoliere a coroanei cu zone neomogene de defoliere 

Picea abies Karst (defoliere 35%) Fagus sylvatica L. (defoliere 55%)

Tabelul 4.1 Clasificarea arborilor în raport cu procentul de defoliere a coroanei
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Decolorarea se apreciază în procente rotunjite divizibile cu 5 (0, 5, 10, ….), ca
şi defolierea, exprimându-se procentul de frunze sau ace (existente în coroana
arborelui) a căror culoare se abate tranşant de la culoarea normală a frunzişului
speciei respective (prezintă nuanţe de la galben la ruginiu). La estimarea procentu-
lui de decolorare trebuie avut în vedere faptul că în perioada de observare (iulie-
august) arborii care au suferit atacuri de insecte defoliatoare în anul respectiv, pre-
zintă frunze rezultate din a doua înfrunzire, frunze de culoare verde-gălbui cu pete
ruginii pe margini, ce dau impresia unei decolorări.

Intensitatea vătămării arborelui după procentul de decolorare a coroanei se sta-
bileşte conform clasificării prezentate în tabelul 4.2. (Manualul ICP Forests, 1997).

Vătămările de natură mecanică (fizică) se determină examinându-se atent starea
fizică a tuturor componentelor fiecărui arbore înregistrat. Când se constată vătămări
ale integrităţii fizice la unele componente ale arborelui (decojiri, roaderea frunzelor,
crengilor, scoarţei, galerii sub scoarţă sau în lemn, porţiuni de scoarţă uscată, lemn
mort, putred, loviri cu toporul sau alte obiecte, rupturi ale trunchiului, ale coroanei,
arsuri de foc ori ger etc.) se stabilesc cauza şi intensitatea vătămării.

Vătămările în funcţie de cauză au fost grupate în următoarele categorii: vânat şi
animale domestice mari, insecte foliare şi xilofage, ciuperci foliare şi xilofage,
agenţi abiotici (vânt, zăpadă, geruri, grindină etc.), vătămări antropice (ciolpăniri,
cojiri, ciopliri, rezinaj, vătămări produse de exploatarea şi colectarea lemnului), alte
vătămări (incendii, poluare etc.)(Anexa 3.1, cap. III).

Intensitatea vătămării se stabileşte pentru fiecare arbore prin aproximări vizuale
ale gravităţii acesteia, raportând-o la scara cu următoarele clase: 0- fără vătămare;
1- vătămare slabă; 2-vătămare mijlocie; 3 - vătămare puternică.

Informaţiile de teren se înregistrează în formularul tipizat de supraveghere a
stării ecosistemelor forestiere (formularul 3.1, capitolul III) (Badea 1998).

4.3 Controlul şi asigurarea calităţii informaţiilor

Pentru a evita erorile de apreciere evaluările trebuie să se efectueze în perioada

Tabelul 4.2 Clasificarea arborilor în raport cu procentul de decolorare
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de maximă activitate fiziologică a arborilor  (începutul lunii iulie - sfârşitul lunii
august), dar nu pe timp de ploaie, ceaţă sau în perioade ale zilei cu lumină difuză.
De asemenea procesele de înflorire şi fructificaţie pot stimula defolieri şi/sau deco-
lorări, prin apariţia unor frunze de mici dimensiuni  şi uşor decolorate. În aceste
situaţii trebuie efectuată  o observare atentă, pentru ca estimarea să nu fie influenţată
în mod negativ în ceea ce priveşte decolorarea şi/sau defolierea. Evaluările sunt
indicate să fie făcute în aceeaşi perioadă a anului. Este ideal dacă evaluarea stării de
sănătate arborilor se realizează în aceeaşi perioadă a zilei şi în condiţii atmosferice
similare fiecărui an. 

În terenuri plane, observarea se face folosind  binocluri, evitând vizarea către
soare a coroanelor şi de la o distanţă aproximativ egală cu înălţimea arborelui obser-
vat, iar în terenuri înclinate, de la aceeaşi distanţă, numai că operatorul se situează
în amonte sau pe curba de nivel.

Echipa de teren este constituită din 2 operatori instruiţi. Dacă există diferenţe de
apreciere a defolierii/decolorării între ei, aceştia schimbă poziţia de observare până
ce diferenţele de estimare vor fi de cel mult 5 procente. Este recomandat ca opera-
torii să nu fie schimbaţi de la o evaluare la alta, înainte de fiecare evaluare anuală
aceştia trebuie să participe la instructajele realizate la nivel naţional şi chiar inter-
naţional.

4.4 Prelucrarea datelor şi analiza rezultatelor

Pentru prelucrarea informaţiilor privind starea coroanelor arborilor după
defolierea-decolorarea frunzişului şi vătămările fizice, se utilizează o aplicaţie
informatică specializată, cu ajutorul căreia se obţin atât rezultatele supuse analizei
şi interpretării specifice acestora cât şi baza de date multianuală. Aceste baze de date
conţin fişiere informatice de tip Ascii (RO.20xx.PLO/RO.20xx.TREE), referitoare
la caracteristicile generale ale suprafeţelor de probă (RO.20xx.PLO) şi respectiv la
arborii din cuprinsul acestora (RO.20xx.TREE). Algoritmii, care au stat la baza
realizării aplicaţiei informatice în mediul de programare Visual FoxPro, au fost
elaboraţi pe baza formularului tipizat (formularul 3.1), de înregistrare a informaţi-
ilor de teren, iar structura acestor informaţii precum şi a fişierelor de date sunt
prezentate în Anexa 3.1 (Cap. 3). Aplicaţia informatică de prelucrare a datelor, ia în
considerare doar arborii situaţi în clasele poziţionale I, II şi III Kraft şi care nu prez-
intă vătămări fizice de intensitate moderată şi puternică.

La reinventarierile ulterioare, din 5 în 5 ani, arborii care au migrat în clase Kraft
inferioare (IV, respectiv V) nu mai sunt luaţi în considerare la prelucrarea automată
a datelor.

Listele privind rezultatele referitoare la starea de sănătate a pădurilor după defor-
lierea - decolorarea coroanelor arborilor cuprind valori ale procentului de arbori
situaţi în diferite clase şi grupe de clase de defoliere (0, 1, 2, 3, 4, 0-1 şi 2-4) şi de
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decolorare (0, 1, 2, 3, 0-1 şi 2-3) (Tabelele 4.3 şi 4.4)
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Tabelul 4.3 Defolierea principalelor specii de răşinoase şi foioase 

Tabelul 4.4 Decolorarea principalelor specii de răşinoase şi foioase
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5. ANALIZA ŞI SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII STĂRII 

SOLURILOR FORESTIERE

, F. Dănescu

5.1. Introducere

Efectele poluării atmosferice se pot pune în evidenţă şi la nivelul solului, mai
ales în partea sa superioară (topsoil), unde se produce impactul dintre poluanţii
proveniţi din precipitaţiile atmosferice şi sol (Vanmechelen et al. 1997). De regulă,
poluanţii de natură industrială (SO2, NO3, NH3, metale grele, etc) se acumulează la
nivelul orizontului organic, orizontului A şi partea superioară a orizontului B sau C
(Cottenic, Verlov 1984). În raport de concentraţia acestora în materia minerală a
solului se dezvoltă procese atipice, cum ar fi acidifierea, datorită unor anioni rezul-
taţi din acizi minerali (HNO3, H2SO4) sau unor cationi "acizi".

Uneori apare şi încetinirea procesului de mineralizare a humusului, pe fondul
acidifierii soluţiei solului şi chiar a complexului adsortiv al acestuia (Chiriţă 1974).

5.2. Recoltarea probelor de sol

Aspectele teoretice privind tehnica recoltării probelor de sol pornesc de la con-
siderentul că solul constituie o colectivitate statistică, formată dintr-un număr infinit
de unităţi statistice. Chiar şi în cadrul unor unităţi statistice considerate în principiu
omogene (tipul şi subtipul de sol) există o variabilitate evidentă a unor parametri
fizico-chimici ai solului, cu alte cuvinte, omogenitatea pedegenetică acceptată la
nivel de tip şi subunităţi inferioare tipului de sol, nu exclude existenţa variaţiei sta-
tistico-matematice (Vintilă 1964). Mai mult, în cadrul aceluiaşi pedon, înţeles ca
unitate tridimensională omogenă, bine delimitată, în teren există o variaţie edafo-
statistică a unor însuşiri fizico-chimice ale pedonului respectiv.

În mod practic, cercetarea colectivităţii SOL, ca şi a oricărei alte colectivităţi sta-
tistice  nu se face măsurând toate unităţile statistice (probele de sol individuale) ci
prin intermediul probelor statistice, care sunt constituite dintr-un număr limitat de
unităţi statistice de sol. 

Din raţiuni economico-financiare, pentru ca rezultatele analizelor de laborator să
aibă acoperire statistică, alegerea locului de recoltare a probelor de sol se face într-
o porţiune de teren relativ omogenă şi reprezentativă, situaţie asigurată de aria de
investigare a suprafeţelor de cercetare de lungă durată (SCLD). Prin reprezentati-
vitate se înţelege o situaţie relativ medie sub raportul  substratului litologic,  pantei,

N. Geambaşu
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expoziţiei terenului şi implicit, condiţiilor de arboret. În acest mod, probele indi-
viduale se pot considera ca probe statistice, care sunt edificatoare pentru populaţia
SOL luată în studiu (Geambaşu 1997).

La alegerea locului de amplasare a profilului de sol trebuie să se respecte urmă-
toarele condiţii:

- amplasarea profilului de sol se  face în afara suprafeţelor de probă permanente
(SPP), în zona tampon a SCLD, în apropierea colectivităţii de arbori selectaţi pen-
tru prelevarea de probe foliare şi în condiţii medii ale acestei zone;

- întotdeauna profilul de sol se amplasează la aproximativ 1,5 - 2,0 m de un
arbore din clasa I-II Kraft din specia principală majoritară (dacă arboretul este
amestecat), în aval de acesta, când terenul este în pantă, sau pe direcţia sud, când
terenul este plan.

Executarea profilului de sol se realizează cu peretele principal (locul de recoltare
a probelor de sol pe orizonturi genetice) pe curba de nivel, în cazul terenurilor încli-
nate, sau perpendicular pe direcţia nord-sud, cu expunere spre sud, în cazul
terenurilor plane.

Adâncimea până la care se execută profilul de sol este dată de adâncimea la care
apare materialul parental (roca dură sau roca friabilă, neafectate de procesul de
pedogeneză), iar în cazul în care materialul parental se află la o adâncime mai mare
de 1,5 metri, profilul solului se realizează pe aşa numita secţiune de control ( 1,5
metri adâncime).

Materialul rezultat în urma săpării profilului de sol se aruncă de o parte şi de alta
faţă de peretele principal, iar pe latura opusă peretelui principal se realizează
treptele de coborâre în profilul de sol. (Fig. 5.l.)

După terminarea executării profilului de sol se trece la separarea orizonturilor
genetice, notarea tipurilor de orizonturi şi a grosimii acestora în fişa de teren (anexa
5.1).  În aceeaşi fişă de teren se  notează şi alte caracteristici legate de substratul lito-
logic, relief şi vegetaţie. La separarea orizonturilor se  are în vedere atât orizontul
organic -O, cât şi orizonturile  minerale.

În cadrul orizontului organic se  delimitează 3 suborizonturi organice şi anume
(FAO 1990):

Ol = suborizontul (stratul de litieră), format din litieră nedescompusă. Prin
litieră se înţelege stratul din frunze (sau ace în cazul arboretelor de răşinoase) la care
se adaugă ramuri uscate, coajă, corpuri de fructificaţie;

Of = suborizontul (stratul de litieră parţial descompusă), format din resturi
organice parţial descompuse. În cadrul acestui suborizont se poate stabili (identifi-
ca) originea resturilor parţial descompuse (frunze sau ace, ramuri, corpuri de fruc-
tificaţie, coajă);

Oh = suborizontul (stratul de litieră total descompusă), format din resturi orga-
nice total descompuse, în care nu se mai poate stabili originea resturilor organice;
acesta apare ca pulverulent în stare uscată de culoare brun-negricioasă, sau ca o
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pastă fină, nelipicioasă, de culoare negricioasă în stare umedă; trecerea la orizontul
mineral A este tranşantă.

Sub orizontul  organic întotdeauna apare un orizont de tip A care poate fi: A
molic (Am), A ocric (Ao) sau A umbric (Au).

Sub orizontul A poate exista un orizont de tranziţie (AB sau AC) sau un orizont
de tip E (El sau Ea) sau B (Bv sau Bt).

Sub orizontul AB, sau E apare întotdeauna un orizont de tip B (Bv în cazul cam-
bisolurilor sau Bt în cazul luvisolurilor).

Sub orizontul B apare de regulă un orizont de tranziţie de tipul BC sau BR. În
cazul cînd un asemenea orizont lipseşte apare orizontul C sau R.

În situaţia în care sub orizontul A nu mai există un orizont E sau B atunci sub
acesta apare un orizont AC sau AR. În continuare sub orizontul AC sau AR apare
un orizont C sau R.

Există şi situaţii de excepţie cînd sub un orizont A pot apare orizonturi hidro-
morfe de tipul Go sau Gr (cazul gleiosolurilor).

Recoltarea probelor de sol reprezintă operaţiunea care se execută după com-
pletarea fişei  de teren. Operaţiunea începe de jos în sus, adică cu ultimul orizont
pedogenetic. Recoltarea solului se  face pe fiecare orizont pedogenetic în pungi de
plastic cu dimensiunile de 30x20 cm, suficient de rezistente pentru asigurarea
integrităţii probelor de sol.

Într-o pungă se introduce aproximativ 1 kg material fin mineral, fără schelet sau

Fig. 5. 1 Modul de executare a profilului de sol
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200 gr. materie organică. După realizarea cantităţii de 1 kg sau 200 gr., punga se
leagă cu sfoară de cânepă. În porţiunea de pungă rămasă liberă se introduce câte o
etichetă de hârtie (împăturită) cu următoarele elemente de identificare:

5.3. Analiza fizico-chimică a probelor de sol

Având în vedere că raţiunea studiului condiţiilor pedostaţionale este legată de
surprinderea impactului poluării asupra ecosistemelor forestiere, un accent deosebit
se pune pe determinarea unor parametri care să susţină ipoteza acidificării subsis-
temului sol. În tabelul 5.1 se prezintă parametrii ce urmează a fi determinaţi, pre-
cum şi metodele de determinare utilizate (Eric van Rast 1997).

*) Se recoltează pe fiecare suborizont câte o pungă separată, după o suprafaţă de 20x20 cm. În situaţia
în care pentru fiecare orizont nu se realizează cel puţin 200 gr. materie organică, operaţia se repetă pe alte
suprafeţe de 20x20 cm până la atingerea cantităţii de 200 gr., la nivelul fiecărui orizont (OL, Of, Oh). Acest
lucru se consemnează la rubrica nr. de repetiţii. Grosimea suborizontului se înregistrează în cm cu o zeci-
mală.

**) Grosimea orizontului şi adâncimea de recoltare se înregistrează în cm întregi (rotunjire din 0,5 în
0,5 cm)(fig. 5.1 şi anexa 5.1.).

După introducerea etichetei punga se leagă din nou cu sfoară de cânepă, probele urmând a fi trimise
imediat la un laborator autorizat în analize fizico-chimice de sol. Numărul profilului de sol corespunde cu
numărul de ordine al SCLD în cadrul reţelei de cercetare de lungă durată (RCLD)



Analiza şi supravegherea calităţii stării solurilor forestiere 47

*) Determinare obligatorie a parametrului
**) Determinare facultativă a parametrului

Determinările facultative se fac în situaţia în care apar diferenţe mai mari de 1,0
- 1,5 unităţi pH între orizontul organic şi orizontul A, sau între orizontul A şi ori-
zontul subiacent (Eriksson et al, 1992).

5.4.  Descrierea metodelor de analiză

D e t e r m i n a r e a  p H - u l u i  î n  C a C l 2

Metode recomandate: UNEP - UN / ECE: Metoda 9103SA.
LABEX 8703-01-1-1; SO/TC 190/SC3/GT8.
Principiul metodelor constă în determinarea potenţiometrică a pH-ului într-o sus-

pensie 1:5 sol-soluţie (CaCl2 0,01 M), citirea acestuia făcându-se cu un electrod
adecvat.

Notă: pentru orizonturile organice raportul sol:soluţie este de 1:20. Rezultatul se
prezintă cu o zecimală.

D e t e r m i n a r e a  c a r b o n u l u i  o r g a n i c  ( C o r g )  p r i n  c o m b u s t i e

u s c a t ă

Metode recomandate: UNEP-UN/ECE: Metoda 9104SA, care este în acord cu
instrucţiunile de fabricare a aparatului de tipul analizor gaze în combustie uscată
(CNS)

Tabelul 5.1 Parametrii fizico-chimici ai solului care se determină în laborator
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D e t e r m i n a r e a  a z o t u l u i  t o t a l  ( N t )  p r i n  c o m b u s t i e  u s c a t ă

Metode recomandate: UNEP-UN/ECE: Metoda 9105SA, care este în acord cu
instrucţiunile  de folosire a aparatului de tipul analizor gaze în combustie uscată
(CNS).

D e t e r m i n a r e a  c a r b o n u l u i  o r g a n i c  ( C o r g )  p r i n  c o m b u s t i e

u m e d ă

Metode recomandate: Metoda Wolkberg-Black (modificarea Grogoasă)
Principiul metodei constă în oxidarea carbonului de potasiu în prezenţa acidului

sulfuric concentrat şi titrarea excesului de bicromat de potasiu cu sare Mohr,
cunoscînd că 1 ml. sare Mohr 0,2 N corespunde la 0,0006 g carbon organic sau la
0,0010362 g humus (1 gr carbon corespunde la 1,724 g humus).

D e t e r m i n a r e a  a z o t u l u i  t o t a l  ( N t )  p r i n  d i g e s t i e  u m e d ă

Metode recomandate: Metoda Kjeldahl
Principiul metodei constă în dezagregarea solului prin fierbere cu acid sulfuric

concentrat, iar amoniacul dezagregat, pus în libertate cu o bază puternică, se dis-
tilează şi se prinde în acid sulfuric 0,1 N. Excesul de acid rămas necombinat se
titrează cu NaOH 0,1 N.

D e t e r m i n a r e a  a c i d i t ă ţ i i  d e  s c h i m b  ( A S )  a  c a p a c i t ă ţ i i

t o t a l e  d e  s c h i m b  c a t i o n i c  ( T )  ş i  a  g r a d u l u i  d e  s a t u r a ţ i e  î n

b a z e

Determinarea acidi tă ţ i i  de  schimb
Se poate realiza în 2 (două) variante:
a. Titrarea extractului de CaCl2 la pH=7,8 cm cu hidroxid puternic.
b. Prin însumarea cationilor acizi de Al3++Fe2++Mn2++(H+), după ce aceştia au

fost determinaţi separat.
Proba de sol se tratează cu soluţie de BaCl2 0,1M, după care aciditatea de schimb

se determină prin:
a) titrarea cu un hidroxid puternic (NaOH) la pH 7,8 sau, 
b) prin măsurarea cationilor de Al3+, Fe2+, Mn2+ şi (H+) la spectometru cu

absorbţie atomică (Al, Fe şi Mn), iar hidrogenul prin titrare (vezi 4.6.2).

Determinarea capaci tă ţ i i  to ta le  de schimb cat ionic  (T)
Proba de sol se tratează cu o soluţie 0,1M de BaCl2 şi din această soluţie se

determină atît cationii bazici (Ca, Mg, K şi Na) cît şi cationii acizi (Al, Fe, Mn şi
H).

Cationii bazici se măsoară la spectrometrul cu absorbţie atomică; o parte din
cationii acizi se măsoară la spectrometrul cu absorbţie atomică (Al, Fe şi Mn) iar
ionii de hidrogen (H) prin titrare:  H=(H+Al) (din titrare) - Al (din determinarea la
spectrometrul cu absorbţie atomică).

T1=Suma cationilor bazici + aciditatea de schimb (la pH=7,8)
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sau
T2= Suma cationilor bazici + suma cationilor acizi

Determinarea gradului  de saturaţ ie  în  baze (V%).
Se calzulează cu formula:
V%=(Suma cationilor bazici) x100 / T

D e t e r m i n a r e a  f o r m e l o r  t o t a l e  d e  P,  K ,  C a ,  M g  î n  a p ă

r e g a l ă

Metode recomandate: UNEP-UN/ECE: Metoda 9107SA.
Solul este tratat cu o mixtură de acizi puternici (acid clorhidric, acid nitric şi per-

hidrol) toate elementele putînd fi măsurate la spectrometru cu absorbţie atomică sau
la spectrometru cu plasmă.
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6. ANALIZA STĂRII DE NUTRIŢIE A ARBORILOR LA 

NIVELUL APARATULUI FOLIAR

V. Blujdea, M. Ionescu

6.1. Introducere

O mai bună înţelegere a cauzelor schimbării stării ecosistemelor forestiere poate
fi realizată, dacă şi parametrii adiţionali, referitori la alte componente ecosistemice,
sunt disponibili. Astfel, cunoaşterea stării de nutriţie a arborilor în procesele eco-
sistemice, este adesea elocventă. Aprovizionarea necorespunzătoare cu nutrienţi1

poate cauza reducerea directă a vitalităţii arborilor sau amplificarea efectelor
poluării atmosferice şi ale modificărilor climatice. Concentraţia ridicată a anumitor
elemente chimice din ţesuturile foliare sau aciculare poate avea efect otrăvitor sau
perturbator asupra plantelor (Parascan  1967, Milică 1982, Boldor, 1981). Starea
chimică nefavorabilă a solului din zona radiculară poate conduce la un dezechilibru
al aprovizionării cu nutrienţi şi prin urmare, la un dezechilibru nutriţional al arbo-
rilor.

Deci, recoltarea de probe foliare sau aciculare şi analiza lor chimică sunt
esenţiale, urmând să fie realizate după un anumit calendar, în urma stabilirii relaţi-
ilor potenţiale dintre schimbările stării de sănătate a arborilor şi modificarea stării
de nutriţie. Recoltarea probelor foliare trebuie efectuată cu o frecvenţă destul de
ridicată pentru a se putea identifica tendinţele în nutriţia minerală, dar ţinându-se
cont şi de fluctuaţiile interanuale ale concentraţiilor elementelor în frunze sau ace
(Blujdea 2001).

6.2. Selectarea arborilor şi recoltarea probelor foliare 

În fiecare suprafaţă de cercetare de lungă durată (SCLD), în zona tampon (zona
dintre suprafeţele de probă permanente aferente), se aleg câte 9 arbori din speciile
principale majoritare, după următoarele criterii:

-   distanţa dintre arborii selectaţi să fie de 10-15 m;
-  arborii selectaţi să fie situaţi în clasa celor dominanţi sau codominanţi (clase-

le II şi III Kraft);
-   arborii să înregistreze procentul mediu de defoliere şi de decolorare al arbore-

tului în care este amplasată SCLD;

1 Nutrienţi - termen generic cuprinzând elementele minerale nutritive şi ioni ai compuşilor azotului,
disponibili în sol pentru nutriţia a plantelor
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-  arborii selectaţi să nu prezinte vătămări produse de insecte sau ciuperci. În
cazul în care sunt evaluate simptome ale unor vătămări biotice sau abiotice semni-
ficative, acestea trebuie să fie descrise detaliat în fişa de teren.

Probele foliare se recoltează periodic din lotul de arbori selectaţi iniţial, numero-
taţi şi înscrişi cu vopsea de aceeaşi culoare ca şi în cazul celor destinaţi prelevării
de probe de creştere, în plus, pe aceştia înscriindu-se imediat sub numărul de ordine
şi indicativul ,,F".

Recoltarea probelor de frunze sau ace trebuie să se facă din treimea superioară a
coroanei arborilor, dar nu din primul verticil, la răşinoase. În acest caz, se recoltează
ace în vârstă de 1 şi 2 ani, din lujerii celui de-al şaptelea verticil, la molid şi la brad
şi din primul sau al doilea verticil, la pin.
La foioase şi larice, probele foliare se
recoltează din partea mijlocie a lujerilor
din anul respectiv, situaţi în treimea supe-
rioară a coroanei.    

La speciile de foioase (inclusiv la
larice) recoltarea probelor se realizează în
perioada în care frunzele sunt complet
dezvoltate şi cu mult înainte ca acestea să
îngălbenească şi să cadă, în a doua jumă-
tate a perioadei de vegetaţie (septembrie-
octombrie), iar la răşinoase în perioada de
iarnă (ianuarie-februarie).

Pentru căţărarea în arbori, în vederea
recoltării de frunze sau ace, se folosesc
scări uşoare cu tronsoane (fig. 6.1), iar
operatorii trebuie să fie bine instruiţi şi
experimentaţi. La recoltarea propriu-zisă
se folosesc foarfece speciale cu braţ tele-
scopic (fig. 6.2.)  Este foarte important ca
recoltarea de probe foliare să se realizeze
în plină zi. 

În ceea ce priveşte cantitatea de frun-
ze/ace prelevate, este necesar ca la foioase
să se recolteze câte două ramuri de 0,5 m
lungime din fiecare arbore selectat, din
care să rezulte aproximativ 30 de frunze
(50 de grame de substanţă uscată), iar la
răşinoase (molid, brad, pin), câte două
ramuri de 0,5 m lungime din fiecare arbore
selectat.

Fig. 6.1 Scara uşoară pentru căţărat în arbori    

Fig. 6.2 Foarfeca cu braţ telescopic pentru 
recoltarea probelor foliare din arbori
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Este necesar ca în teren, să se înregistreze în fişa de teren şi informaţii privind
decolorarea şi/sau  vătămările produse de ozon sau diferiţi factori biotici (insecte,
ciuperci etc.) asupra probelor de ace/frunze.

6.3. Păstrarea probelor foliare după recoltare

După recoltarea probelor foliare din teren, frunzele şi acele se separă de pe
ramuri (în cazul acelor se separă şi pe vârste de 1-2 ani) şi se păstrează într-o
încăpere uscată şi curată. 

Înainte de trimiterea lor la laborator pentru analiză chimică, frunzele respectiv,
acele separate se introduc în pungi din plastic, perforate (pentru a se evita încingerea
lor), se etichetează şi se păstrează în locuri uscate şi răcoroase.

Pe etichetele introduse în pungi se înscriu: denumirea SCLD, respectiv numărul
de ordine în cadrul reţelei de cercetare, numărul arborelui din lotul selectat, specia,
simptomele înregistrate în teren (dacă este cazul), vârsta acelor (în cazul speciilor
de răşinoase), data recoltării. Aceste informaţii se scriu cu un creion - marker şi pe
pungile cu probe de frunze sau ace. Dacă probele foliare se trimit la laborator în
stare proaspătă se iau măsuri de evitare a încingerii sau putrezirii lor (transportarea
imediat după recoltare, utilizarea unor pungi din hârtie etc.)  

6.4. Analiza chimică a probelor foliare

6.4.1. Pregătirea probelor pentru analiză

La probele recoltate, se îndepărtează eventualele impurităţi, particule de sol sau
reziduuri. Dacă sunt pline de praf, frunzele se şterg cu apă distilată. 

Uscarea probelor se face la temperaturi de 70-800C, până la masă constantă, într-
o etuvă (cu curenţi de aer). Probele uscate se pregătesc în vederea obţinerii unei pul-
beri fine omogene, această operaţiune (măcinarea) realizându-se în moara de mate-
rial vegetal. Pentru determinarea opţională a microelementelor (Mn, Fe, Cu, Cd, sau
Pb) nu trebuie ca probele să intre în contact cu ustensile din alamă, fier, etc., evitân-
du-se contaminarea acestora.  

6.4.2. Metode de digestie (mineralizare)

Determinarea conţinutului de elemente nutritive (forma totală) din materialul
vegetal implică două faze distincte: trecerea elementelor respective în soluţie şi
dozarea lor prin diferite procedee analitice. 

Trecerea  în  soluţie a elementelor nutritive se realizează prin distrugerea com-
pletă a materiei organice  prin  oxidare  şi  solubilizarea reziduului obţinut.

Distrugerea  substanţei organice din materialul  vegetal se realizează cu  agenţi
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oxidanţi  puternici  (mineralizare umedă) sau prin oxidare la aer, în condiţii de tem-
peratură ridicată (calcinare). 

Prin aceste metodele, oxidarea este astfel condusă încât să se evite pierderile
(mecanice, prin volatilizare, fixare sau insolubilizare), după cum urmează: 

Metoda de mineral izare  pe cale  umedă (Kjeldahl modificată) constă în
utilizarea unui amestec de acid sulfuric şi percloric. Mineralizarea probei vegetale
constă în tratarea probei cu acid sulfuric concentrat (H2SO4) timp de 24 ore, după
care se adaugă acid percloric concentrat (HClO4). Extractul obţinut este utilizat pen-
tru determinarea macroelementelor (N, P, K, Ca, Mg).

Metoda de mineral izare  pe cale  uscată constă în oxidarea substanţei
uscate din materialul vegetal de către oxigenul din aer prin calcinare, într-un cuptor
electric, cu ventilaţie, la temperatură constantă de 4500C +/- 250C, timp de 8 ore.
Reziduul obţinut se solubilizează cu o soluţie de acid clorhidric 6n (HCl). Din
extractul obţinut se determină microelementele Na, Zn, Cu, Cd, Mn, Fe, Pb. 

6.4.3. Determinarea (dozarea) elementelor 

Determinarea cantitativă (dozarea) a elementelor chimice din extract se obţine
prin titrare, colorimetrie şi spectrofotometrie cu absorbţie atomică. 

Titrarea constă în dozarea azotului prezent în extract sub formă de ion amoniu
(NH4+) prin fixare în acid sulfuric diluat, iar excesul de acid sulfuric este titrat cu o
soluţie de hidroxid de sodiu. 

Colorimetria  utilizată la determinarea fosforului (P) asigură o coloraţie stabilă
în timp, utilizând ca reducător acidul ascorbic, iar citirea se efectuează la spectro-
colorimetru UV-VIS. 

Spectrofotometria cu absorbţie atomică se foloseşte pentru determinarea
macroelementelor K, Ca, Mg dar şi a microelementelor Na, Zn, Mn, Fe,  Pb, Cu,
Cd. Principiul de funcţionare se bazează pe proprietatea atomilor liberi ai elemen-
tului respectiv de a absorbi energie radiantă la lungimi de undă caracteristice spec-
trului său de linii, folosind o sursă de radiaţie cu emisie constantă (flacără) care pro-
duce atomi liberi din elementul analizat.

Rezultatele analizelor chimice se prezintă într-o fişă tipizată şi prezentată în
tabelul 6.1.
Tabelul 6.1 Fişă tipizată de înregistrare a rezultatelor analizei chimice a probelor foliare
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6.5. Analiza rezultatelor şi controlul calităţii acestora

Elementele care se determină sunt: macroelemente (N, P, Ca, Mg şi K) şi
microelemente (Na, Zn, Mn, Fe,  Pb, Cu, Cd). Pentru aceste elemente se determină
forma totală de element raportată la masa uscata la temperatura de 800 C.
Concentraţia elementelor în frunze se măsoară în mg/g pentru macroelemente şi
μg/g pentru microelemente. 

Prelucrarea statistică constă în calcularea indicilor statistici (media, intervalul de
încredere al mediei, coeficientul de variaţie pentru fiecare element chimic etc.), iar
pentru analiza diferenţelor dintre populaţii şi specii se apelează la teste statistice
uzuale. În vederea analizei statistice populaţiile se stratifică potrivit situaţiilor reale
din teren. Rezultatele analizelor chimice se evaluează şi în raport cu rezultatele
testelor de intercalibrare a laboratoarelor specializate obţinute la nivel european.  

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor se procedează la recoltarea de probe
adiţionale reprezentând 10% din total, prelucrarea de probe oarbe în laborator, pre-
cum şi la controlul desfăşurării etapelor de teren şi laborator. 
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7. DETERMINAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A 

FLUXURILOR DE IONI POLUANŢI (DEPUNERI ATMOSFERICE)

ÎN ECOSISTEMELE FORESTIERE 

I. Barbu, C. Iacoban

7.1. Introducere

Cercetările privind determinarea cantitativă şi calitativă a fluxurilor de ioni polu-
anţi în ecosistemele forestiere reprezintă un segment important dintr-un program
transdisciplinar de supraveghere pe termen lung a ecosistemelor forestiere care are
ca obiectiv principal analiza efectelor acţiunii poluării atmosferice asupra stării eco-
sistemelor forestiere.

Pe baza cercetărilor anterioare au fost puse în evidenţă efectele acţiunii polu-
anţilor asupra pădurii, evidenţiindu-se atât efectele directe cât şi cele de potenţare a
acţiunii factorilor dăunători naturali. Efectele poluanţilor pot fi directe asupra părţii
aeriene a arborilor şi indirecte, prin modificarea parametrilor fizico-chimici ai solu-
lui şi vătămarea rădăcinilor fine. Aceste procese complexe conduc la reducerea
capacităţii de absorbţie a apei în sol iar în cazul în care sunt influenţate de factori
climatici nefavorabili (secete prelungite, geruri puternice în timpul iernii etc.), ele
pot conduce la vătămări semnificative asupra pădurilor.

Determinarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice are în vedere
cuantificarea influenţei pe care intrările de poluanţi din atmosferă le au asupra acţi-
unii celorlalţi factori şi evidenţierea influenţei practicilor silvice asupra predispoz-
iţiei la îmbolnăvire, pe suprafeţe mari, a pădurilor.

In cazul pădurilor situate la distanţe mari de sursele de emisie, impactul polu-
anţilor asupra pădurii şi solului se corelează direct cu precipitaţiile atmosferice, can-
tităţile de ioni intraţi în ecosistem putând fi determinate cu precizie mulţumitoare
prin analiza chimică a apei provenită din precipitaţii. Depunerile de ioni poluanţi
din atmosferă pot fi împărţite în două categorii : depuneri umede şi depuneri uscate.

Depunerile umede  reprezintă cantitatea de elemente sau substanţe transferate
din atmosferă în soluţii apoase sau suspensii. Acestea sunt dependente de natura
suprafeţei adiacente cum ar fi coronamentul pădurii, mai ales în cazul precipitaţiilor
depuse (roua, bruma, chiciura, ceaţa).

Depunerile uscate reprezintă transferul direct al particulelor sau substanţelor
gazoase din atmosferă pe o suprafaţă de recepţie. Si în acest caz, cantitatea depusă
este dependentă de natura suprafeţei de contact pe care se pot produce procese de
adsorbţie sau absorbţie a gazelor sau de solubilizare a particulelor pe suprafeţe
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umede. Această diferenţiere teoretică în ,,depuneri umede" şi ,,depuneri uscate" are
totuşi o valoare practică scăzută în cazul cercetărilor efectuate în ecosistemele
forestiere. S-a demonstrat că în pădure atât depunerile umede cât şi cele uscate pot
fi captate integral folosind captatori ai depunerilor totale.

Obiectivele cercetărilor asupra depunerilor poluante (uscate şi umede) se referă
în principal la:

- Evaluarea cantitativă a fluxului de precipitaţii atmosferice  solide şi lichide
efectuate pe baza eşantionajelor periodice în puncte de sondaj amplasate în teren
liber şi sub coronamentul pădurii.

- Evaluarea fluxului de apă  pe profilul solurilor forestiere (la adâncimea de 10,
20, 40, 60 cm) din ecosisteme reprezentative pentru determinarea  fluxului de ioni
minerali in apa gravitaţională din sol.

- Determinarea concentraţiei în ioni minerali a probelor de precipitaţii recoltate
din teren liber şi sub coronamentul pădurii precum şi soluţia solului prelevată cu
plăcile lizimetrice în toate ecosistemele forestiere care fac obiectul studiului.

In paralel cu măsurătorile din teren şi analizele de laborator  pe probele recoltate
se  urmăreşte şi fiabilitatea instalaţiilor de captare a precipitaţiilor şi controlul ca-
lităţii analizelor chimice efectuate în laborator.

Pentru verificarea şi controlul datelor recoltate din teren s-au conceput şi realizat
sisteme redundante de captare a precipitaţiilor şi a soluţiei solului care funcţionează
în paralel cu sistemele uzuale.

Datele cantitative şi calitative (concentraţii ale ionilor minerali) sunt analizate
periodic şi servesc la îmbunătăţirea sistemului de evaluare a fluxului de ioni mine-
rali din atmosferă în pădure.

7.2  Lucrări de teren. Echipamente de colectare a precipitaţiilor 

Pentru colectarea precipitaţiilor din teren liber şi de sub coronament, se pot uti-
liza trei tipuri de captatori (colectori), ale căror caracteristici se prezintă în tabelul
7.1.

In vederea  realizării, în laborator, a numărului de analize propus mărimea probei
minime care trebuie trimisă din teren trebuie să fie de aproximativ 1 - 1,5 l. In mod

Tabelul 7.1 Principalele caracteristici ale captatorilor (colectorilor) utilizaţi pentru măsurarea
şi eşantionarea precipitaţiilor 
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excepţional (în cazul unor căderi foarte mici de precipitaţii) se vor trimite cantităţile
recoltate.

7.2.1 Echipamente pentru prelevarea precipitaţiilor lichide

In suprafeţele de cercetare de lungă durată (SCLD) captarea depunerilor totale se
realizează cu ajutorul unor instalaţii realizate pe plan local din materiale plastice
(polietilenă), lemn etc. care nu influenţează echilibrul ionic al apelor de precipitaţii.
Colectorii utilizaţi pot fi:

- colectori tip jgheab  cu suprafaţa de recepţie de 0,1 m2 la care sunt conectate
bidoanele de recepţie a precipitaţiilor cu capacitatea de 5 l; acest tip de colector per-
mite obţinerea unor probe suficient de mari chiar şi în cazul unor căderi reduse de
precipitaţii dar are dezavantajul că la precipitaţii săptămânale de peste 50 l/m2 nu se
mai poate realiza un control cantitativ al precipitaţiilor. 

- pluviometrul totalizator este un captator de precipitaţii de formă cilindrică,
transparent, gradat în mm (l/m2) prevăzut
cu o pâlnie capac care lasă să pătrundă
precipitaţiile dar limitează evaporarea (fig
7.1). El înregistrează practic, toate căde-
rile de precipitaţii dintre două citiri fără a
oferi informaţii referitoare la numărul de
căderi, intensitatea ploii etc. Valorile pre-
cipitaţiilor totale (lunare) sunt puţin afec-
tate (neglijabile) de procesul de evapo-
transpiraţie.

Gradaţia este realizată de la bază şi
poate fi înscrisă doar din 5 în 5 mm la
citire apreciindu-se la menisc, cu precizia
de 2 mm. Această măsurătoare este acoperi-
toare sub raportul preciziei de estimare  a
fluxului depunerilor atmosferice.

Pentru a evidenţia un bilanţ primar al
apei dosponibile pentru plante a fost realizat
un pluviometru efectiv (fig. 7.2), care înreg-
istrează cantitatea efectivă de apă din pre-
cipitaţii rămasă la sfârşitul lunii (P').

P' = P - ETP  unde,
P - reprezintă  cantitatea totală de precipitaţii căzută

în decursul lunii (mm)
ETP-evapotranspiraţia potenţială (mm)

Fig.7.1 Pluviometru totalizator

Fig.7.2 Pluviometru efectiv
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Pe baza diferenţei algebrice dintre valorile periodice citite la cele două tipuri de
pluviometre se obţine estimarea evapotranspiraţiei potenţiale din perioada respec-
tivă :

P - (P - ETP) = P - P + ETP = ETP
Pluviometrul este identic ca formă (cilindric) cu pluviometrul totalizator dar nu

este dotat cu pâlnia de protecţie împotriva evaporaţiei. De asemenea, gradaţia
începe de la jumătatea cilindrului unde se află marcată valoarea 0. Valorile  pozitive
(deasupra valorii 0) vor evidenţia un exces de precipitaţii faţă de ETP, iar valorile
ne-gative (sub 0) un deficit de precipitaţii. La instalare operatorul trebuie să aibă
grijă ca în cilindru, nivelul apei  să fie 0, iar după fiecare citire se varsă sau se
adaugă apă astfel încât meniscul să fie la 0.

Cilindrul trebuie să fie atât de înalt (300 - 400 mm) încât să permită stocarea
unor cantităţi excepţionale (200 - 250 mm) de precipitaţii lunare.

Pluviometrele totalizatoare şi efective se instalează în baterii de câte 2, la 1 - 1,5
m deasupra solului în teren deschis, la 20 - 25 m de obstacole înalte (case, arbori
etc.) ca în figura 7.3.

În pădure se recomandă instalarea a 8 pluviometre la distanţa de 7 - 10 m între
ele, pe curba de nivel, în cazul terenurilor înclinate şi pe direcţia EV în cazul
terenurilor plane,  între suprafeţele de probă permanente (SPP) ( în zona tampon a
SCLD), pe două rânduri de câte 4, iar în teren liber se instalează două astfel de plu-
viometre.  

7.2.2 Echipamente pentru prelevarea precipitaţiilor solide.

Pentru perioada rece a anului când precipitaţiile cad şi sub formă de zăpadă se
foloseşte un captator cu sac din PVC care are la capăt o deschidere circulară egală
cu cea de la captatorii de vară (fig. 7.4). Zăpada colectată în timp de o lună se acu-
mulează în sacul din PVC. La data recoltării operatorul transportă sacul din PVC
într-o încăpere caldă, iar după topirea zăpezii apa rezultată se toarnă în cilindrul de
vară (pluviometrul totalizator), se citeşte echivalentul în mm precipitaţii al zăpezii,
se înregistrează citirile într-o fişă tipizată de observaţie (tabelul 7.2), se colectează
apa într-un recipient în vederea obţinerii probei medii care se trimite pentru analize
la laborator şi apoi se reinstalează captatorii de zăpadă în teren liber.

7.2.3 Echipamente pentru prelevarea soluţiei solului. 

Pentru captarea apei gravitaţionale din sol se instalează la diferite adâncimi plăci
lizimetrice care sunt confecţionate din semicilindri PVC cu diametrul de 10 cm şi
lungimea de 50 cm. Instalarea în teren se face în următoarele etape :

- se sapă profilul solului;
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- se introduce (prin batere) cuţitul semicilindric din oţel
(cu dimensiunile diametrul 10 cm, lungimea 70 cm),  încli-
nat la 5 - 100 faţă de orizontală (pentru a asigura scurgerea
apei care a percolat orizonturile de deasupra nivelului de
măsurare);

- se extrage cu tirforul cuţitului metalic;
- se introduce semiclindrul din PVC;
- se montează pâlnia şi furtunul colectat la recipientul de

5 l pentru stocarea soluţiei solului.
In acest fel se prelevează toată apa care a percolat solul

în orizonturile de deasupra plăcii lizimetrice în perioada
dintre două măsurători (fig. 7.5).

7.2.4 Efectuarea citirilor şi raportarea rezultatelor

Citirea cantităţii de precipitaţii se face direct la gradaţiile imprimate pe cilindri
transparenţi iar datele obţinute se înscriu în fişa tipizată de observaţie (tabelul
7.2).Pentru captatorii negradati, cantităţile se măsoară cu cilindrul gradat iar prin
calcule, se exprima in l/m2. Operatorul de teren răspunde de integritatea captatorilor,
de citirea şi prelevarea periodică a probelor care se trimit la laboratorul specializat
pentru prelucrarea informaţiilor sau analiză chimică. 

Precipitaţiile din pluviometre se amestecă într-un recipient de 5 - 10 l pentru
omogenizare, după care se filtrează sau se decantează şi se extrage o probă de 1  -
1,5 l care se ambalează într-un recipient din plastic (PET) clătit în prealabil cu apă

Fig. 7.4 Captator de zăpadă

Fig. 7.3 Modul de instalare în teren a bateriilor de pluviometre totalizatoare PT 1, PT 2 şi efective 
PE 1, PE 2
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Tabelul 7.2 Fişă tipizată pentru înregistrarea datelor pluviometrice  în suprafaţa  de cercetare de lungă
durată (SCLD) Data instalării ______/2006        Perioada măsurată ________________

Fig. 7.5 Profil de sol pentru colectarea probelor de soluţia solului
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distilată, se etichetează şi se trimite la laborator (fig. 7.5).
Eticheta va conţine informaţii privind: suprafaţa de cercetare de lungă durată

(SCLD), perioada şi data recoltării.
Observaţiile se realizează lunar, de regulă la aceeaşi dată, rezultatele se trec în

fişe tipizate de observaţie iar valorile medii se transmit odată cu probele la labora-
torul de specialitate. În mod analog, se procedează şi în cazul recoltării probelor de
soluţia solului.

7.3. Lucrări de laborator

După recepţionarea probelor, în laborator  se efectuează efectuate următoarele
activităţi :

- înscrierea probelor în registrul de evidenţă din laborator;
- filtrarea probelor;
- determinarea pH-ului şi a conductivităţii într-un timp cât mai scurt de la

recepţionarea acestora;
- determinarea concentraţiei ionilor NH4

+ şi NO3- într-un interval de timp cât mai
scurt de la recepţionarea probelor;

- determinarea concentraţiei ionilor SO4
2- şi Cl-, precum şi a ionilor metalici Na+,

K+, Ca2+, Mg2+.
Metodele analitice şi aparatura folosite sunt prezentate în tabelul 7.3.
Pentru asigurarea calităţii şi comparabilităţii rezultatelor în laborator, sunt ana-

lizate periodic un număr de 5 probe sintetice preparate în laboratorul de specialitate,
precum şi alte probe sintetice care au constituit obiectivul exerciţiilor de intercali-
brare la nivel internaţional.

Tabelul 7.3  Parametrii obligatorii determinaţi, metodele analitice şi aparatura utilizată
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7.4. Prelucrarea datelor 

Pe baza informaţiilor înregistrate în teren şi a celor rezultate în urma analizei de
laboratora probelor se procedează la:

- Calculul valorilor medii ale cantităţilor de precipitaţii colectate la fiecare tip de
captator;

- Calculul concentraţiilor ionilor pe baza curbelor de etalonare şi validarea rezul-
tatelor;

- Întocmirea buletinelor de analiză;
- Introducerea datelor medii din teren şi din buletinele de analiză în baza de date;
- Prelucrarea statistică a datelor obţinute în perioada analizată;
- Analiza variaţiei spaţio - temporală a cantităţilor de precipitaţii căzute în

suprafeţele de cercetare analizate;
- Analiza variaţiei spaţio - temporală a concentraţiei în ioni minerali a precipi-

taţiilor din suprafeţe experimentale;
- Analiza variaţiei spaţio - temporală a fluxului de ioni minerali în soluţia

solurilor din ecosistemele forestiere cercetate.
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8. MĂSURAREA PARAMETRILOR METEOROLOGICI ÎN 

REŢEAUA DE CERCETARE DE LUNGĂ DURATĂ (RCLD)

Ov. Badea, Ş. Neagu, F. Popescu

8.1.Introducere

În analiza şi supravegherea pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere, o
deosebită importanţă o prezintă condiţiile climatice zonale şi a microclimatelor, ca-
racterizate de variaţia parametrilor meteorologici, cu influenţe negative asupra
structurii, creşterii, stării de sănătate şi stabilităţii funcţionale a pădurilor. În majori-
tatea cazurilor, informaţiile furnizate de staţiile meteorologice naţionale, nu oferă
suficientă reprezentativitate pentru suprafeţele ocupate cu păduri datorită neo-
mogenităţii privind localizarea, altitudinea, expoziţia, panta, inclusiv periodicitatea
şi rezoluţia în timp a măsurătorilor.

Principalele obiective ale supravegherii parametrilor meteorologici, în cadrul
reţelelor de cercetare de lungă durată a ecosistemelor forestiere, contribuie la ana-
liza stării actuale şi a dinamicii acesteia în timp şi se referă în principal la:

- descrierea caracteristicilor climatice ale suprafeţelor de cercetare de lungă
durată (SCLD);

- investigarea condiţiilor climatice şi asigurarea posibilităţilor de analiză a stării
de sănătate, creşterii şi dezvoltării arborilor, în cadrul suprafeţelor de probă perma-
nente;                                   

- identificarea şi investigarea factorilor climatici de stres la nivelul reţelei de
cercetare de lungă durată.

Pentru realizarea obiectivelor urmărite, în vederea analizei dinamicii stării eco-
sistemelor forestiere şi surprinderii acţiunii şi efectelor modificărilor climatice
asupra pădurilor, se impune şi supravegherea parametrilor climatici specifici  me-
diului forestier, în principal, temperatura, precipitaţiile care penetrează coronamen-
tul şi ajung la nivelul solului precum şi umiditatea relativă a aerului din interiorul
pădurii.

8.2. Localizarea staţionarului meteorologic. Parametrii măsuraţi

Pentru surprinderea caracteristicilor climatice specifice zonei studiate,
staţionarul meteorologic se amplasează într-un loc reprezentativ al reţelei de cer-
cetare (RCLD), în apropierea unei SCLD. Staţia meteo se amplasează în aşa fel
încât aceasta să nu fie ecranată de obstacole (arborete sau versanţi abrupţi, evitân-
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du-se baza versanţilor sau locuri
situate la distanţe mai mici de 50-
100 m faţă de arboretele din imedi-
ata apropiere) (fig.8.1). De aseme-
nea, locul de amplasare al staţiei
meteo trebuie poate să fie situat şi
în apropierea unei clădiri care dis-
pune de curent electric, în vederea
racordării staţiei la sursa de curent,
locaţie în care este amplasat şi
analizorul de înregistrare continuă
a concentraţiei de ozon.

Principalii parametri climatici
înregistraţi sunt:

- temperatura aerului (0C)
(senzorul de temperatură se
amplasează la înălţimea de 2 m
faţă de sol);

- umiditatea relativă a aerului
(%);

- radiaţia fotosintetică utilă;
- viteza vântului (m/s);
- direcţia vântului (orientarea

faţă de direcţia Nordului);
- presiunea atmosferică (mbar);
- precipitaţiile atmosferice (mm);
- umiditatea (cbar) şin temperatura solului (0C)
- radiaţia UV.
Precipitaţiile în teren descoperit şi sub coronament se înregistrează cu ajutorul

pluviometrelor care funcţionează independent de staţia meteo, conform Cap.6.
Pentru înregistrarea temperaturii, în cuprinsul arboretelor aferente suprafeţelor de
cercetare de lungă durată se folosesc senzori de temperatură, poziţionate pe arbore,
iar intervalele de înregistrare a informaţiilor se stabilesc identic cu cele de înregis-
trare a datelor, în staţia meteo.

Înregistrările principalilor parametri climatici în staţia meteo se realizează la
intervale de cel mult 5 minute iar valorile medii orare sunt stocate, într-un fişier tip-
izat, în dataloggerul staţiei, din care informaţiile sunt transferate online şi prelucrate
ulterior, în vederea analizării şi corelării lor cu ceilalţi parametri de caracterizare a
stării ecosistemelor forestiere (starea de sănătate a arborilor, creşterea acestora,
starea solurilor forestiere, structura compoziţională a vegetaţiei forestiere, valorile
concentraţiei de ozon etc.)..

Fig. 8.1 Staţie meteorologică destinată înregistrării para-
metrilor climatici (Exemplu: Parcul Naţional Retezat)
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În afara sezonului de vegetaţie (octombrie-mai), se înregistrează informaţii
meteorologice numai la staţia meteo, senzoriide temperatură fiind colectaţi din
teren.

8.3.Prelucrarea informaţiilor

Valorile medii orare fiind înregistrate pe baza citirii parametrilor climatici (tem-
peratură, umiditate, viteza vântului, direcţia vântului, presiunea atmosferică, tem-
peratura şi umiditatea solului, radiaţia UV etc.) la intervale de cel mult cinci minute
şi înregistrate de senzorii de temperatură instalaţi în arbori din cuprinsul
suprafeţelor de cercetare de lungă durată, precum şi cele înregistrate în dataloggerul
staţiei meteorologice, situată în teren descoperit,  se prelucrează şi se analizează în
mod unitar. Totodată valorile medii orare ale concentraţiei de ozon înregistrate, pe
baza citirilor efectuate de analizorul continuu de ozon, la intervale de cinci minute,
se prelucrează şi se corelează cu  valorile medii ale temperaturii şi umidităţii aeru-
lui, parametri cu influenţă directă asupra concentraţiei de ozon.

Astfel, se creează o bază de date complexă, integrată care permite analiza şi
caracterizarea parametrilor climatici pentru întreaga zonă aferentă reţelei de cer-
cetare de lungă durată.

În continuare, pe baza informaţiilor referitoare la starea şi calitatea parametrilor
climatici înregistraţi în zona studiată, se obţin rezultate ştiinţifice deosebit de
valoroase privind cercetările transdisciplinare, de supraveghere a stării ecosis-
temelor forestiere aflate sub acţiunea poluării atmosferice şi a modificărilor clima-
tice, oferindu-se astfel, posibilitatea cuantificării acţiunii corelative a tuturor com-
ponentelor mediului forestier şi a influenţei factorilor externi asupra ecosistemelor
forestiere în ansamblu.

8.4. Asigurarea calităţii datelor

Pentru asigurarea calităţii şi controlul datelor înregistrate de echipamentele de
măsurare a parametrilor meteorologici (senzori de temperatură, staţia meteorolo-
gică), trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii (Manual  UN/ELE, 1999):

- toate echipamentele utilizate trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic
normelor impuse de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) şi de
Administraţia Naturală de Meteorologie (ANM);

- responsabilitatea calităţii măsurătorilor şi a controlului periodic în teren, de
funcţionare a echipamentelor,  trebuie să o aibă un cercetător cu experienţă în dome-
niu, secondat de un operator de teren;

- transferul datelor înregistrate şi repararea imediată, în cazul unor întreruperi de
înregistrare (în timp de 48-72 ore) să se realizeze de un specialist tehnic în infor-
matică;
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- funcţionarea în teren a echipamentelor trebuie să fie verificată cel puţin odată
pe an, de responsabilul proiectului de cercetare;

- după fiecare transfer de date se impune validarea acestora cu ajutorul soft-ului
specializat pentru a putea fi detectate anumite erori care nu pot fi uşor observate
prin controalele periodice;

- transferul datelor trebuie realizat cel puţin odată pe lună, pentru a evita supra-
punerea înregistrărilor datorate memoriei limitate a dataloggerului, însă recomand-
abilă este transferarea datelor prin reţeaua de telefonie mobilă;

- la prelucrarea datelor se utilizează metode statistice şi modele matematice
specifice informaţiilor climatice pentru compatibilitatea corelării rezultatelor cu
cele obţinute prin celelalte aspecte cercetate (evaluarea concentraţiilor agenţilor
poluanţi, starea de sănătate şi creşterea arborilor, calitatea solurilor forestiere, cali-
tatea depunerilor uscate şi umede, nivelul de nutriţie al arborilor, biodiversitatea
vegetaţiei etc.).

Prin respectarea acestor condiţii informaţiile privind starea parametrilor climati-
ci corespund exigenţelor şi rigurozităţii impuse de cercetările ştiinţifice transdisci-
plinare privind supravegherea stării ecosistemelor forestiere aflate sub acţiunea
poluării atmosferice şi modificărilor climatice.
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9. EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI 

ECOSISTEMELOR  FORESTIERE

Ov. Badea, A. Vădineanu, M. Andrei

9.1. Introducere

În cadrul cercetărilor de supraveghere pe termen lung a ecosistemelor forestiere,
evaluarea dinamicii biodiversităţii vegetaţiei reprezintă un obiectiv deosebit de
important, avându-se în vedere că, pe de o parte, vegetaţia constituie o componen-
tă majoră a ecosistemelor forestiere, reprezentând o pondere considerabilă din
totalul diversităţii biologice a pădurilor, iar pe de altă parte, aceasta este un bun indi-
cator al efectului acţiunii poluării atmosferice şi modificărilor climatice asupra
mediului. Majoritatea rezultatelor cercetărilor asupra biodiversităţii vegetaţiei
forestiere arată că declinul acesteia poate fi înţeles ca o reacţie la stresul antro-
pogenic care a determinat, în mare măsură, modificarea habitatelor, poluarea aeru-
lui, a apei şi a solului (Barker et al. 1991, Szaro şi Johnston 1996 citaţi de
Grodzinska, 2004). 

Efectele modificărilor de mediu asupra biodiversităţii, inclusiv impactul poluării
atmosferice reconsideră cercetarea pe termen lung a dinamicii vegetaţiei, pentru a
furniza informaţii ştiinţifice asupra modificării variabilelor de caracterizare a eco-
sistemelor forestiere (microclimat, sol, etc.). Principalele obiective ale evaluării bio-
diversităţii vegetaţiei  forestiere se referă în principal, la caracterizarea stării curente
a ecosistemelor forestiere pe baza structurii compoziţionale a acestora şi la
supravegherea modificărilor asupra vegetaţiei, datorate factorilor antropici şi de
mediu. Astfel, rezultatele cercetărilor permit descrierea, explicarea şi modelarea
succesiunii vegetaţiei, printr-o analiză a căilor, cauzelor şi mecanismelor de modi-
ficare a biodiversităţii vegetaţiei (Manual ICP-Forests 1998).  

9.2.Metoda de evaluare a biodiversităţii vegetaţiei

Evaluarea biodiversităţii vegetaţiei din cuprinsul suprafeţelor de cercetare de
lungă durată (SCLD) se bazează pe inventariere şi releveuri fitosociologice (inven-
tarieri floristice),  efectuate în cadrul suprafeţelor de probă permanente (SPP) ale
SCLD, pe principalele straturi verticale ale arboretului:

A-stratul vegetaţiei arborescente (arbori)
B-stratul vegetaţiei arbustive şi subarbustive (arbuşti şi subarbuşti)
C-stratul vegetaţiei ierboase (plante ierboase)
D-stratul de muşchi
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Pentru aprecierea structurii vegetaţiei din cuprinsul suprafeţelor de probă per-
manente şi respectiv, al SCLD, se utilizează metoda şi scara de abundenţă-domi-
nanţă Braun Blanquet, după cum urmează:

r : 1 individ izolat ici şi acolo.
+: 2-5 indivizi sau tulpini cu acoperire sub 5%.
1: 6-50 indivizi sau tulpini cu acoperire sub 5%.
2 m : peste 50 indivizi sau tulpini cu acoperire sub 5%.
2a : numărul de indivizi indiferent, grad de acoperire 6-15 %.
2b : numărul de indivizi indiferent, grad de acoperire 16-25%.
3 : numărul de indivizi indiferent, grad de acoperire 26-50%.
4 : numărul de indivizi indiferent, grad de acoperire 51-75%.
5 : numărul de indivizi indiferent, grad de acoperire 76-100%.  
Astfel, elementele de biodiversitate referitoare la vegetaţie arborescentă (stratul

A) din cadrul SCLD se determină pe baza informaţiilor obţinute cu ocazia inven-
tarierii arborilor din cuprinsul celor cinci suprafeţe de probă permanente aferente
(Cap. 3) şi se referă în principal la speciile de arbori existente, diametrul mediu  şi
maxim al arborilor (pe specii) şi înălţimea medie şi maximă a acestora (pe specii).
Vegetaţia arbustivă şi subarbustivă (stratul B) se inventariază integral în cuprinsul
celor cinci suprafeţe de probă permanente, prin evidenţierea indivizilor pe specii, iar
elementele de caracterizare a biodiversităţii vegetaţiei ierboase şi a muşchilor (stra-
turile C şi D) se obţin prin efectuarea de releveuri fitosociologice în interiorul
suprafeţelor de probă permanente.

Pentru inventarierea floristică (releveuri) se foloseşte un cadrul din lemn, de
formă pătrată, cu suprafaţa interioară de 1 m2 şi caroiată cu sfoară sau sârmă (cu
diametrul de 2-3 mm), în 100 de pătrate, cu latura de 10 cm fiecare (fig.9.1)

Înregistrările se realizează în fiecare suprafaţă de probă permanentă, începând
cu cea din centrul SCLD (SPP1) şi contin-
uând succesiv, ca şi în cazul inventarierii
arborilor, cu SPP2 (N), SPP3(E), SPP4(S)
şi SPP5(V). În cuprinsul fiecărei suprafeţe
de probă permanente, cadrul din lemn cu
suprafaţa de 1m2 se aruncă la întâmplare
de 5 ori (fig.9.2) şi se procedează la identi-
ficarea şi numărarea indivizilor pe specii,
în interiorul caroiajului (abundenţă) şi la
determinarea gradului de acoperire al
speciilor (dominanţă), prin numărarea
pătratelor cu suprafaţa de 100 cm2, în care
este evidenţiată fiecare specie.

De asemenea, în teren, pentru fiecare
SPP, se estimează în procente şi gradul de

Fig. 9.1 Cadru din lemn folosit la efectuarea  
releveurilor fitosociologice
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acoperire al fiecărui strat vertical al arboretului (arbori, arbuşti şi subarbuşti, vege-
taţie ierboasă, muşchi).

Inventarierile floristice se efectuează anual, de câte două ori în timpul sezonului
de vegetaţie, în vederea înregistrării atât a florei vernale (primăvara, la sfârşitul lunii
mai) cât şi a florei estivale (vara, la sfârşitul lunii august), iar pentru fiecare înre-
gistrare se completează câte o fişă tipizată de inventariere a vegetaţiei (formularul
9.1), specifică fiecărei suprafeţe de probă permanente (SPP).

9.3.Prelucrarea informaţiilor de biodiversitate înregistrate în teren

Pentru completarea fişei de inventariere a vegetaţiei, caracteristică  fiecărei
suprafeţe de probă permanente a SCLD (formularul 9.1), se determină, pe baza
informaţiilor obţinute cu ocazia inventarierii arborilor din cuprinsul acestora (Cap.
3), înălţimea medie şi diametrul mediu (ca medii aritmetice ale înălţimilor respec-
tiv, diametrelor măsurate) precum şi înălţimea maximă şi diametrul maxim al arbo-
rilor inventariaţi. De asemenea, tot din formularul de inventariere al arborilor (for-
mularul 3.1 de la cap. 3)  se culeg informaţiile referitoare la altitudinea locului,
expoziţie,  panta terenului, indicele de acoperire al arboretului (consistenţa) şi
regimul de gospodărire. Tipul de sol, rezultă în urma analizelor probelor prelevate

Fig. 9.2 Amplasarea releveurilor floris
tice în cadrul suprafeţelor de 
cercetare de lungă durată 
(SCLD)
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în vederea supravegherii calităţii stării solurilor forestiere (Cap. 5).

Pe baza listei speciilor înregistrate în straturile inventariate (arbori, arbuşti şi
subarbuşti, plante ierboase şi muşchi) şi a indicelui de abundenţă - dominanţă (for-
mularul 9.1-continuare) al acestora se stabileşte asociaţia vegetală (Andrei 1963,
Beldie 1951, 1972, 1967; Doniţă et al. 1990).

Pentru stabilirea asociaţiei vegetale se are în vedere, în principal, compoziţia
stratului de arbori şi caracteristicile generale ale arboretului. Celelalte straturi de
vegetaţie constituie un criteriu complementar, deosebit de important în stabilirea
asociaţiei vegetale respective.

Informaţiile sintetice privind caracteristicile SCLD şi respectiv, ale SPP-urilor
aferente, precum şi elementele de caracterizare a biodiversităţii ecosistemelor
forestiere pentru toate straturile de vegetaţie din cadrul arboretelor respective (A, B,
C şi D), obţinute prin prelucrări primare şi cu ajutorul scării de abundenţă-domi-
nanţă Braun-Blanquet, se înregistrează într-o fişă tipizată centralizată anuală (for-
mularul 9.2). 

Astfel, pentru fiecare suprafaţă de cercetare de lungă durată se obţine câte o fişă
tipizată anuală care cuprinde informaţii specifice fiecărei suprafeţe de probă per-
manente, corespunzătoare formularului 9.1, atât pentru înregistrările efectuate cu
ocazia inventarierii florei vernale, cât şi a celei estivale. De asemenea, pentru
fiecare strat al arboretului, începând cu cel al arborilor şi continuând în ordine, cu
cele ale arbuştilor şi subarbuştilor, plantelor ierboase şi ale muşchilor, se obţine lista
speciilor sub denumirea ştiinţifică a acestora şi indicele de abundenţă-dominanţă
(scara Braun Blanquet) pentru fiecare specie din cuprinsul fiecărei suprafeţe de
probă permanente a SCLD şi pentru cele din înregistrări efectuate în sezonul de
vegetaţie al anului respectiv, conform formularelor 9.1, oferindu-se astfel  verifica-
bilitatea identificării asociaţiei vegetale.

Aceste informaţii obţinute în formularul 9.2 se analizează  şi se interpretează
corespunzător fiind utilizate şi la elaborarea, cu ajutorul tehnicilor oferite de
Sistemele Geografice Informatice (GIS), a unei hărţi tematice privind biodiversi-
tatea  vegetaţiei forestiere din zona cercetată.   

Bibliografie

Andrei, M., 1963. Asociaţia de Festuca amethistina din munţii Ciucului, Comunicare Academia R.P.R.,
nr. 6, Tom XIII, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti.

Beldie, Al., 1972. Plantele din Munţii Bucegi, determinator, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.
Beldie, Al., 1951. Flori din munţii noştri, Editura St. Bucuresti.
Beldie, Al., 1967. Flora si vegetaţia Munţilor Bucegi. Editura Academiei R.S.R., Bucuresti
Doniţă, N., Chiriţă, C., Stănescu, V. et al, 1990. Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Redacţia

Publicaţiilor de Propagandă Agricolă, Bucureşti
Grodzinska, K., Godzic, B., Fraczek, W., Badea, O., Oszlanyi, J., Postelnicu, D., Shparyk, Y., 2004.



Evaluarea biodiversităţii vegetaţiei ecosistemelor forestiere 73

Vegetation of the selected forest stands and land use in the Carpathians Mountains, in Environmental
Pollution 130, pp.17-32

*  *  *, 1998. Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessement, monitoring and
analysis of the effects of air pollution on forests, Federal Research Centre for Forestry and Forest Products,
Hamburg, Germany

Formularul 9.1 Fişă de inventariere a vegetaţiei la nivelul suprafeţelor de cercetare de lungă durată  
(SCLD)
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Formularul 9.1 (continuare)
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Formularul 9.2 Fişa centralizată de inventariere a vegetaţiei la nivelul suprafeţei de cercetare lungă 
durată (SCLD)
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10.  EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR DE OZON (O3) ŞI A ALTOR 

AGENŢI FITOTOXICI (NH3, NO2 ŞI SO2)

A. Bytnerowicz, Ov. Badea, R. Musselman, Ş. Neagu

10.1. Introducere

În ciuda reducerii emisiilor de poluanţi industriali, starea ecosistemelor
forestiere a înregistrat, în ultimele decenii, un nivel ridicat de declin în ţările central
şi est-europene (Wawrzoniac et.al. 1996, Elvingson 1998 citaţi de Bytnerowicz
et.al., 2004), poluanţii fotochimici (în special ozonul), fiind consideraţi ca o
potenţială cauză care contribuie substanţial la accentuarea deteriorării stării de sănă-
tate a pădurilor. Efectul fitotoxic al concentraţiei ridicate de ozon influenţează
creşterea efectelor fitotoxice şi a altor poluanţi atmosferici cum ar fi, în principal,
dioxidul de sulf (SO2), dioxidul de azot (NO2), amoniacul (NH3) etc. Concentraţii
ridicate ale ozonului şi ale altor poluanţi fitotoxici au fost deja înregistrate în diferite
zone ale Munţilor Carpaţi din Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Ucraina
(Bytnerowicz et.al. 2002), confirmându-se totuşi, existenţa unor informaţii limitate
în acest sens. 

În centrul şi estul Europei emisiile ridicate de oxizi de azot şi hidrocarburi
datorate creşterii rapide a numărului de autovehicule, conduc la creşterea ratei de
oxidanţi fotochimici (smog), în condiţii de vreme favorabilă (radiaţie solară ridi-
cată, temperaturi ridicate, frecvenţă mărită a apariţiei de mase de aer stagnante).
Transportul la mare distanţă sau transfrontalier al ozonului din vestul Europei şi cel
generat la nivel local, poate conduce la  creşterea rapidă a concentraţiei de ozon în
centrul şi estul Europei, incluzând şi regiunea lanţului Carpatic.

Concentraţiile ridicate de ozon, deasupra nivelului fitotoxic şi nivelurile ridicate
ale depunerilor de azot şi sulf pot avea consecinţe dezastruoase asupra stării de
sănătate şi biodiversităţii ecosistemelor forestiere, similare cu ale altor suprafeţe
europene, afectate (Ashmore et. al 1996, Nihlgard 1985). În acest context, protecţia
împotriva poluării atmosferice ar trebui să devină o componentă esenţială a unei
politici proprii de conservare a biodiversităţii ecosistemelor forestiere.

10.2. Alegerea locaţiilor pentru expunerea în teren a filtrelor pasive de 

O3, SO2, NO2 şi NH3

În apropierea suprafeţelor de cercetare de lungă durată, în zona de maximă alti-
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tudine a locului şi de maximă expunere la impactul cu masele de aer care circulă din
toate direcţiile, evitându-se locurile expuse la vânturi puternice, se aleg locaţiile
destinate expunerii filtrelor pasive de O3, SO2, NO2 şi NH3, pentru măsurarea con-
centraţiilor poluanţilor respectivi. Aceste locaţii sunt constituite, de obicei, din
arbori situaţi la liziera pădurii, la o distanţă de cel puţin două înălţimi ale celui mai
înalt arbore, în vecinătatea căreia, să fie o suprafaţă considerabil de mare de teren
descoperit, care să faciliteze intensificarea circulaţiei maselor de aer.

Locaţiile de evaluare a concentraţiilor agenţilor poluanţi, trebuie să fie situate la
diferite distanţe faţă de surse de poluare sau de localităţi urbane şi rurale, după cum
urmează:

- minimum 20 km faţă de surse puternice de poluare;
- minimum 5 km faţă de surse mici de poluare;
- minimum 200 m faţă de drumuri principale;
- minimum 100 m faţă de drumuri locale;
- minimum 40 km faţă de oraşe cu mai mult de 100 000 de locuitori;
- minimum 15 km faţă de oraşe cu mai mult de 10 000 de locuitori;
- minimum 5 km de sate cu mai mult de 1000 locuitori;
- minimum 1 km faţă de case izolate.
Toate aceste criterii trebuie să fie armonizate şi respectate, în general, la alegerea

locaţiilor pentru expunerea filtrelor pasive
de O3, SO2, NO2 şi NH3.

De asemenea, în locul cel mai reprezen-
tativ al zonei studiate, într-o încăpere care
comunică cu exteriorul printr-o fereastră
deschisă şi care dispune de sursă de curent
se montează un analizor (monitor) activ de
înregistrare continuă a concentraţiilor de
ozon (fig. 10.1). Valorile medii orare înreg-
istrate pe baza citirilor efectuate la inter-
vale de 5 minute se stochează în datalog-
ger-ul staţiei meteo amplasată în imediata
apropiere (Cap. 8).

10.3. Descrierea dispozitivelor utilizate, la expunerea, schimbarea şi 

păstrarea filtrelor pasive de ozon (O3), dioxid de sulf (SO2), dioxid 

de azot (NO2) şi amoniac (NH3)

Pentru evaluarea concentraţiilor de O3, SO2, NO2 şi NH3 se utilizează trei suporţi
protectori în formă de cupă, fixaţi pe o rigletă din lemn, cu secţiunea de 2,5 cm x
2,5 cm şi lungă de 60-65 cm, la o distanţă de 20 cm unul faţă de altul, care se

Fig. 10.1 Analizor (monitor) activ de înregis 
trare continuă a concentraţiei de ozon
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instalează în poziţie verticală, cu deschiderea în jos, pe trunchiul arborelui, în
treimea mijlocie sau inferioară a coroanei acestuia (fig.10.2) sau pe suporţi din lemn
la 2 m deasupra solului, dar la 1,5 m deasupra vegetaţiei arbustive sau ierboase (fig.
10.3 şi 10.4).

În interiorul acestor suporţi protectori (cupe) se fixează separat cu ajutorul unor
cleme câte un receptor de O3, NH3 şi respectiv de NO2 şi SO2 (un singur receptor
pentru NO2 şi SO2), prevăzut cu câte un filtru pasiv corespunzător, la ambele capete
laterale, pregătit în prealabil la birou. O dată pe lună, în perioada sezonului de
vegetaţie (15 mai-15 octombrie), receptorii cu filtre pasive expuse se înlocuiesc cu
altele pregătite dinainte cu 1-2 zile, la birou. Această operaţie se va repeta de 5 ori
în perioada sezonului de vegetaţie, con-
form programului prezentat în tabelul 10.1.
Filtrele pasive colectate din teren se intro-
duc în câte o sticluţă de polietilenă (2 sti-
cluţe pentru fiecare agent poluant), pe care
se înscrie cu creion-marker denumirea
poluantului (O3, NH3 sau NO2 şi SO2) şi
indicativul Rn (unde n reprezintă numărul

Fig. 10.2 Amplasarea dispozitivelor şi receptorilor 
pasivi de ozon în coroana arborilor

Fig. 10. 3 Suporţi din lemn cu înălţimea de 2 m 
prevăzuţi cu dispozitive de monitorizare
pasivă a diferiţilor agenţi fitotoxici 
(Foto: Andrzej Bytnerowicz, USDA-
Forest Service)

Fig. 10.4 Prim plan al unui suport din lemn (cu 
secţiunea de 5 x 5 cm) prevăzut cu mai 
multe dispozitive pasive de monitorizare
a concentraţiei agenţilor fitotoxici (Foto:
Andrzej Bytnerowicz, USDA-Forest 
Service).
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de ordine al repetiţiei), conform fişei de înregistrare (tabelul 10.2.). Introducerea fil-
trelor expuse în sticluţe şi înscrierea agentului poluant, respectiv a indicativului Rn
pe sticluţă, se efectuează la birou, imediat după întoarcerea din teren, iar sticluţele
cu filtre expuse se păstrează în frigider la o temperatură de aproximativ 50C. 

Dacă în momentul schimbării filtrelor, în teren plouă, receptorii de O3 şi NH3,
respectiv de NO2 şi SO2 se schimbă cu suporţii protectori (cupe) cu tot, iar încăr-
carea şi descărcarea suporţilor cu receptori pasivi se realizează sub coronament sau
sub o umbrelă. Pentru o asemenea situaţie, fiecare echipă de teren trebuie să aibă la
îndemână permanent un set de suporţi protectori de rezervă.

Tabelul 10.1 Calendarul pregătirii, instalării , schimbării şi recoltării filtrelor pasive de O3, NH3, NO2 şi

SO2

Tabelul 10.2 Fişa tipizată de înregistrare a informaţiilor privind expunerea şi colectarea filtrelor pasive
de O3, NH3 sau NO2 şi SO2 (Exemplu Parcul Natural Bucegi, SCLD Podu cu flori)
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10.4. Pregătirea receptorilor pasivi de O3, SO2, NO2 şi NH3 pentru insta-

larea şi schimbarea lor în teren, păstrarea filtrelor pasive şi completarea

fişelor tipizate de expunere

Pungile cu filtre pasive procurate se păstrează 6-8 luni în congelator la temper-
atura de -18oC, cu două zile înainte de încărcarea receptorilor cu filtre, se mută în
frigider (unde pot fi păstrate până la trei luni, nedeschise). După deschidere, filtrele
pot fi păstrate în frigider timp de 4-6 săptămâni în sticluţele lor originale şi respec-
tiv în pungile desfăcute.

Înainte cu o zi de deplasarea echipei speciale în teren pentru instalarea sau
schimbarea receptorilor pasivi de O3, NH3, respectiv NO2 şi SO2 (fig. 10.5), folosin-
du-se la birou, într-o cameră curată, mănuşi sterile în mâini, se procedează după
cum urmează:

- se scoate unul din capacele laterale cu ajutorul unui briceag;
- se introduce cu ajutorul unei pensete, un filtru pasiv de O3, NH3 sau NO2 şi SO2

între cele două site de oţel  ale receptorului;
- se fixează la loc, capacul lateral;
- se scoate în mod similar, celălalt capac lateral;
- se introduce, cu ajutorul pensetei, un alt filtru pasiv

de O3, NH3 sau NO2 şi SO2 între cele două site de oţel;
- se fixează la loc şi cel de al doilea capac lateral.
Operaţia se execută pentru fiecare receptor în parte

(O3, NH3 sau NO2 şi SO2). Receptorii încărcaţi, respec-
tiv expuşi se introduc în câte o pungă de polietilenă şi
apoi fiecare în câte un borcan de păstrare pe durata
deplasării

Receptorii pasivi astfel pregătiţi pot fi instalaţi în
următoarele 1-2 zile în suporţii fixaţi în teren, pe
arbori.

De fiecare dată, concomitent cu încărcarea preala-
bilă a receptorilor pasivi în vederea instalării sau
schimbării lor în teren, se pregătesc filtrele "0" (mar-
tor) atât pentru O3 şi NH3 cât şi pentru SO2 şi NO2.

În sticluţe de polietilenă se introduc cu penseta câte două filtre pasive de O3,
NH3, sau NO2 şi SO2 pe care scrie "Blank O3, exp no.1, … , 5", "Blank NH3, exp
no.1, … , 5", "Blank NO2 şi SO2, exp no.1, … , 5", unde 1, … , 5 reprezintă numărul
de ordine al expunerii din perioada sezonului de vegetaţie.

Filtrele "0" (martor) se prepară şi se păstrează la birou de fiecare echipă specială,
responsabilă de instalarea şi schimbarea filtrelor în teren, sau de un specialist din
colectivul central de cercetare, în ziua în care toate echipele de teren pregătesc la
birou receptorii pasivi, în vederea instalării sau schimbărilor în teren, conform grafi-
cului. Aceste filtre se păstrează la temperatura camerei, până la sfârşitul fiecărei

Fig. 10.5 Receptor pasiv de O3, 
NH3 sau NO2 şi SO2

pregătit  pentru fixare 
în arbore
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perioade de expunere, după care, ca şi cele expuse şi recoltate din teren, la o tem-
peratură de aproximativ 5oC, în frigider.  

Pentru fiecare locaţie din cadrul reţelei de cercetare de lungă durată se
întocmeşte o fişă tipizată (tabelul 10.2), de înregistrare a informaţiilor privind:

- denumirea locaţiei (SCLD) - SITE
- numărul de ordine al expunerii - EXP No 
- numărul filtrului pasiv (Rn) - Filter number  
În cazul fişei tipizate de expunere pentru O3, NH3 sau NO2 şi SO2 din cadrul unei

expuneri, reprezintă numărul de ordine al filtrelor din receptor (câte unul la fiecare
capăt lateral al acestuia), de la stânga la dreapta, operatorul fiind îndreptat cu faţa
spre suporţii protectori (cupe).

Numărul de ordine al filtrelor, în timpul aceleiaşi expuneri, pentru fiecare polu-
ant în parte, creşte consecutiv de la o locaţie la alta a reţelei de cercetare, iar între
două expuneri succesive, în cadrul aceleiaşi locaţii, numărul de ordine al filtrelor
creşte cu dublul numărului total al locaţiilor din cadrul reţelei de cercetare.

o Fişa tipizată de înregistrare se întocmeşte separat pentru fiecare agent polu-
ant

- Data expunerii receptorului - - Collection
data and time 
Ex: 15.05 
10 h, 30 min a.m.

- Data şi ora schimbării (colectării) receptorului - Collection  
data and time 
Ex: 15.06 
11 h, 30 min a.m.

- Durata expunerii (h şi minute) - Duration time (h, min) 
Ex, 720 h, 00 min

Filtrele pasive expuse şi recoltate din teren precum şi filtrele "0" (martor) se
păstrează în condiţiile prezentate anterior şi se transmit împreună cu fişele tipizate
de expunere, laboratorului de specialitate în vederea analizării lor (Ex: Laboratorul
USA - Forest Service, Riverside). Transmiterea filtrelor către laborator se rea-
lizează o dată la jumătatea sezonului de vegetaţie (după 2-3 expuneri) şi la
încheierea măsurătorilor anuale, în a doua jumătate a lunii octombrie.
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10.5 Analiza chimică a filtrelor expuse în teren

Pentru operaţiunea de extragere a ozonului, în sticluţele în care sunt păstrate
fiecare din filtrele expuse se adaugă 5 ml de apă ultra pură. Se agită apoi sticluţele,
pentru o perioadă de 15 minute, într-un agitator articulat la nivelul "2". Se transferă
1 ml de alicot  într-o sticluţă Dionex şi 4 ml de apă ultra pură. Se închide sticluţa
Dionex cu un dop de cauciuc. În urma acestei operaţiuni proba este pregătită pen-
tru analiza NO2- în Analizorul de schimb de ioni Dionex.

Pentru operaţiunea de extragere a amoniacului (NH3), dioxidului de azot şi de
sulf (NO2, SO2) se pune un filtru şi 8 ml de apă ultra pură într-o sticluţă. Aceasta se
agită pentru o perioadă de 15 minute într-un agitator articulat. Filtrele sunt analizate
colorimetric la un Autoanalizor TRAACS Technicon. Pentru amoniac (NH3) filtrele
sunt analizate pentru ioni de amoniu NH4-, în timp ce pentru dioxidul de azot şi de

sulf (NO2 şi SO2) pentru ioni de dioxid de azot (NO2
-) şi respectiv de sulf (SO2

-).
Concentraţia de ozon (O3) se determină pe baza rezultatelor analizelor chimice

ale probelor pasive şi a calibrării acestora în comparaţie cu monitorul activ de ozon.
Iar concentraţiile de NH3, NO2 şi SO2 se determină numai pe baza rezultatelor ana-
lizelor chimice, nedispunându-se în teren de măsurători efectuate de analizoare
active de NO2 şi SO2 şi de sisteme de denudare de NH3.

Bibliografie
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11.  OBŢINEREA BAZELOR DE DATE GEOGRAFICE ŞI 

ELABORAREA HĂRŢILOR TEMATICE ÎN SISTEM GIS

I. Seceleanu, Ş. Tamaş, D. Niţu, M. Dumitru

11.1. Introducere

În vederea supravegherii pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere aflate
sub acţiunea poluării atmosferice, se impune reprezentarea spaţială a rezultatelor
cercetărilor, prin transpunerea acestora pe hărţi, precum şi realizarea unor hărţi
tematice. De asemenea, cu ajutorul programelor specializate de utilizare a
Sistemelor Informatice Geografice (GIS), se realizează diverse analize şi grafice 2D
şi 3D, venind astfel în sprijinul procesului decizional.

Principala sursă de informaţii o constituie planurile topografice de bază (1:5000,
1:10000). Pentru actualizarea informaţiei cartografice de pe planurile topografice de
bază (informaţie cartografică cu o vechime de peste 30 de ani), se utilizează orto-
fotoplanuri color recente (anul zborului: 2005), dar şi alte surse de informaţii car-
tografice accesate cu receptoare de poziţionare globală (GPS - Global Positioning
System). Un proiect GIS are în componenţă baza de date spaţiale (având ca sursă
planuri topografice de bază, ortofotoplanuri etc.), şi baza de date descriptive (având
ca sursă informaţii amenajistice, informaţii rezultate în urma supravegherii stării de
sănătate a pădurilor etc.). Structura proiectului GIS este gândită în aşa fel încât să
nu apară elemente noi, fiind folosite standardele în vigoare în ceea ce priveşte
reprezentarea cartografică, iar denumirile variabilelor ce apar în alte programe cum
sunt cele folosite deja la amenajarea pădurilor rămân neschimbate în proiectele GIS
(Niţu et al. 2004).

11.2 Crearea bazelor de date spaţiale

11.2.1 Identificarea materialului cartografic existent

Materialul cartografic existent conţine planuri topografice de bază echipate cu
informaţii amenajistice (1:5.000, 1:10.000), ortofotoplanuri color scara 1:5.000,
modelul digital al terenului (DTM), planuri cadastrale (diferite scări), hărţi cu infor-
maţii privind limitele cadastrale ale suprafeţei de studiu etc., după cum urmează:

∗ planurile topografice de bază echipate cu informaţii amenajistice -  constituie
sursele de bază ale datelor cartografice (planimetrie, nivelment, etc.) cu un nivel de
detaliere impus de standardele în vigoare ("Atlas de semne convenţionale pentru
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planurile topografice la scara 1:5.000"). Planul topografic de bază echipat cu ele-
mente amenajistice (parcelar, subparcelar, etc.), alături de ortofotoplanuri recente,
constituie principala sursă de date cartografice (fig. 11.1).

* ortofotoplanurile color (scara 1:5.000) - sunt imagini color (obţinute prin pro-
cedee aerofotogrametrice specifice: zbor, reperaj terestru, aerotriangulaţie şi
ortorectificare cu DTM corectat). Acestea se folosesc pentru actualizarea informaţi-
ilor de pe planul topografic de bază (fig. 11.2).

* Modelul digital al terenului (DTM) - obţinut prin mijloace fotogrammetrice
digitale specifice (produse software specializate) este folosit pentru realizarea sau
completarea nivelmentului planurilor topografice de bază (fig. 11.3).

* planurile cadastrale - sunt folosite pentru identificarea proprietarilor, folosinţei
terenului etc. Acestea sunt realizate la diferite scări: 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 şi
conţin numai elemente de planimetrie (fig. 11.4).  

Fig. 11. 1  Plan topografic de bază 
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Fig. 11. 2 Ortofotoplan color din cuprinsul zonei de studiu

Fig. 11.3 Modelul digital al terenului
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11.2.2.  Scanarea materialului cartografic

Întrucât planurile şi hărţile sunt tipărite pe suport fizic, acestea se scanează,
devenind astfel imagini digitale (rastere). Scanarea planurilor topografice de bază la
scara 1:5.000 şi 1:10.000 a  planurilor cadastrale şi a hărţilor cu informaţii privind
limitele cadastrale ale zonei de studiu se realizează cu ajutorul scanerului car-
tografic de format mare (A0+) (Fig. 11. 5).

Astfel, se realizează o scanare color indexată (256 culori), iar formatul fişierului
raster  utilizat pentru aceste imagini este un format de imagini denumit TIFF (tagged
image file format) pentru că are cea mai bună calitate şi este compatibil cu cele mai
multe programe informatice sau platforme (Mac, Windows, UNIX), chiar dacă une-
ori dimensiunea fişierelor este mare, comparativ cu alte formate. Rezoluţia de
scanare este de 300 dpi, valoare adecvată exploatării, în bune condiţii, a rasterelor.
În cazurile când planurile de bază sunt pe suport metalic (zinc) sau sunt deteriorate,
se optează pentru scanări color pe 24 biţi (true color) sau pentru rezoluţii mari,
urmând că aceste imagini de dimensiuni mari (peste 100MB), greu de manipulat, să
se reducă la rastere pe 8 biţi (indexate) (Niţu et al. 2006). 

Fig.11. 4 Plan cadastral
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11.2.3. Georeferenţierea materialului cartografic

Alegerea sistemului de proiecţie este foarte importantă pentru realizarea unui
proiect GIS şi aceasta se face în funcţie de scopul pentru care se realizează hărţile.
Pe teritorii mici se folosesc proiecţii simple faţă de zonele foarte întinse, unde defor-
maţiile cresc foarte repede şi se recurge la soluţii de compromis, în detrimentul pre-
ciziei. La noi, se utilizează proiecţia stereografică 1970, (Stereo 70), pe plan secant
unic. Proiecţia stereografică este o proiecţie azimutală perspectivă conformă (con-
servă unghiurile şi omotetia figurilor). Proiecţia Stereo 70 are deformaţiile mai mici
(±0,25m/km) faţă de alte proiecţii universale utilizate (Gauss-Krüger, WGS 84 etc.).
Caroiajul folosit pentru poziţionarea imaginilor se numeşte cartogramă şi pentru
proiecţia locală Stereo 70 se respectă regulile de împărţire în foi ca şi la proiecţia
Gauss-Krüger. Foile de hartă se mai numesc şi trapeze, iar calculul coordonatelor
plane ale colţurilor se face pornind de la relaţii sistematizate cu coeficienţi constanţi
(Russu 1974).

Imaginile digitale scanate sunt poziţionate în sistemul de coordonate ales, cu aju-
torul programelor informatice specializate (Softelec-VP Raster, Autodesk Map
Series, ESRI-ArcGIS, etc.), procedeu numit georeferenţiere (fig. 11.6). 

Fig. 11.5 Scanarea planurilor topografice de bază



Metodologia de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere 90

Georeferenţierea realizează atât punerea în coordonate a imaginilor, cât şi o
corecţie post-scanare a acestora (corectând eventuale deformări determinate, fie de
scanare, fie de starea suportului scanat). Este necesar ca eroarea medie pătratică ce
apare în urma transformării să nu fie mai mare decât eroarea admisă a planului
topografic sau hărţii iniţiale. De asemenea, se alege o transformare polinomială de
ordinul I, pentru a nu produce deformări necontrolabile ale rasterelor. Astfel, prin
transformarea de ordinul I, se realizează de fapt o translaţie, o rotaţie, o scalare şi
cel mult o deformare liniară. Transformările de ordinul II sau mai mari se fac foarte
rar şi pentru acest lucru sunt necesare multe puncte de control. În general, pro-
gramele care permit georeferenţierea, permit şi exportul rasterului într-un format
standard pentru GIS şi anume "GeoTIFF-ul  de tip world file". Acesta este format
dintr-un fişier cu extensia *.tif şi un fişier cu extensia *.tfw ataşat fiecărui raster (de
exemplu:  (L-35-64-D-b-2-III.tif  şi L-35-64-D-b-2-III.tfw).

11.2.4. Achiziţia datelor vectoriale

Datele vectoriale trebuie să fie structurate pe seturi de date care să conţină la rân-
dul lor seturi de elemente. Prin proiectarea bazei de date spaţiale se stabilesc ele-
mentele cartografice şi  tipul geometric al fiecărui element astfel:

- punct - borne, izvoare, puncte GPS etc.
- linie - limite parcelare, reţele de drumuri, reţele hidrografice, trasee etc.

Fig.11. 6 Georeferenţierea planurilor topografice
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- poligon - parcele, lacuri, localităţi, soluri, staţiuni, construcţii etc.
- annotation- diverse: etichete, elemente grafice, toponimi etc.
În cadrul unui program de editare a hărţilor, elementele cartografice se

ordonează pe straturi sau teme (layers sau themes). Indiferent de programele
folosite la achi-ziţionarea datelor vectoriale, în final acestea vor fi în cel mai nou si
modern format de baze de date  - ESRI Geodatabase. 

Vector izarea (achiziţia de date vectoriale) este faza prin care se extrag de pe
surse de tip raster elementele cartografice: nivelment, hidrografie, planimetrie, lim-
ite amenajistice etc., sub forma de date de tip vector. Condiţia utilizării unui produs
software pentru vectorizare este dată de: lucrul cu imagini georeferenţiate (Geo
TIFF) (există programe ce nu ţin cont de fişierul ataşat ce conţine informaţii despre
poziţionarea în sistemul de coordonate ales şi implicit imposibilitatea de a aduce
planurile în poziţia lor normală în sistemul de coordonate), capacitatea respectivu-
lui produs, de a lucra cu date atribut ce se pot introduce în timpul vectorizării (pro-
gramele care nu suportă introducerea sau editarea unor baze de date ataşate
obiectelor din mediul programului) şi capacitatea de a realiza direct sau de a expor-
ta (programul să fie deschis schimbului de date cu alte programe) datele vectoriale
cu atributele introduse, în formate GIS consacrate, cum ar fi shape file (fig.11.7).  

Vectorizarea este o etapă foarte importantă în crearea unui proiect GIS, exe-

Fig.11.7 Vectorizarea elementelor cartografice
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cutându-se manual, fiecare element vectorial obţinându-se prin urmărirea pe ecran
a imaginii scanate (raster). Este cea mai utilizată metodă, întrucât rasterele de pe
care se face achiziţia de date conţin informaţii variate, complexe, greu decelabile
(ex. limitele amenajistice). În momentul vectorizării trebuie ţinut cont uneori şi de
sensul de parcurgere a elementelor cartografice ce apar pe rastere, cum ar fi hidro-
grafia, căile de comunicaţii etc. Performanţele obţinute cu această vectorizare pot fi
mult îmbunătăţite în funcţie de capacităţile produsului software folosit, corelat cu
facilităţile mousi-lor optici inteligenţi cu scroll utilizaţi.

Vectorizarea interactivă (semiautomată) presupune obţinerea elementelor car-
tografice printr-o tehnologie interactivă, combinând procedurile manuale cu cele
automatizate. Este o metodă foarte des utilizată acolo unde elementele ce trebuie
vectorizate sunt uşor decelabile (ex. curbele de nivel). Majoritatea produselor soft-
ware permit realizarea unei vectorizări semiautomate pe rastere de tip BW (black
and white), dar există şi produse software mai performante care fac acest lucru pe
rastere color indexate.

Vectorizarea automată - permite conversia directă a datelor de tip raster în date
de tip vector. Este utilizată acolo unde datele raster sunt foarte clare şi datele vec-
toriale obţinute sunt de bună calitate şi nu necesită timp mult pentru corecţie şi
introducere de atribute (Niţu et al. 2006). 

11.2.5. Actualizarea planurilor topografice

Planurile topografice de bază la scara 1:5.000 au, de obicei, o vechime a zboru-
lui de 30-35 ani, uneori chiar mai mare. Având în vedere vechimea mare a acesto-
ra, dar şi standardele obţinerii planului topografic de bază, cele mai indicate mate-
riale fotogrammetrice cu ajutorul cărora sa se realizeze actualizarea acestora sunt
ortofotoplanurile color obţinute din imagini aeriene (nivel  2005), conform stan-
dardelor fotogrammetrice corespunzătoare scării 1:5.000. 

Planurile topografice existente se revizuiesc cu ajutorul ortofotoplanurilor (nivel
2005) obţinându-se o bază de date spaţială actualizată, realizându-se astfel, noi pla-
nuri topografice pentru zona studiată. Obţinerea planurilor topografice digitale actu-
alizate se face parcurgând următoarele etape: scanarea planurilor topografice de
bază la scara 1:5.000; georeferentierea planurilor scanate; vectorizarea în paralel de
pe cele două surse (plan topografic de bază şi ortofotoplan) a elementelor de
planimetrie; vectorizarea elementelor de nivelment existente pe planurile
topografice de bază la scara 1:5.000 şi completarea acestora cu elemente de nivel-
ment ce au ca sursă DTM-ul (modelul digital al terenului) folosit la rectificarea
ortofotoplanurilor; culegerea şi verificarea în teren a informaţiilor greu decelabile;
introducerea toponimiilor prin preluare şi actualizare; tipărirea la scară a planurilor
topografice de bază actualizate (fig. 11.8).
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Fig. 11.8 Actualizarea planurilor topografice de bază
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Planurile topografice digitale se realizează prin metode moderne de cartografie
digitală, conform "Normelor tehnice pentru întocmirea planurilor topografice de
baza la scara 1:5.000" si "Atlasul de semne convenţionale pentru planuri
topografice la scara 1:5.000". 

11.3.  Crearea bazei de date descriptive

Identificarea informaţiilor descriptive:
- baza de date  amenaj is t ică (AS)  se sprijină, sub raport informaţional, pe

baza de date a sistemului informatic al amenajării pădurilor (AS - versiunea 3.3 -
orientată pe calculatoare personale). Din această bază de date se extrag informaţiile
ce descriu unitatea amenajistică sub aspectul staţiunii, al arboretului şi al lucrărilor
planificate a se executa în deceniul de aplicare a amenajamentului. Informaţiile
descriptive aferente unei unităţi amenajistice sunt asociate printr-un cod unic,
comun, cu poligoanele respective din baza de date spaţiale. Se realizează în acest
fel conectarea operativă a datelor descriptive cu cele spaţiale (Niţu et al. 2006).

- baza de date  tematice se obţine în urma cercetărilor efectuate şi se referă
în special, la starea de sănătate a arborilor şi creşterea acestora, biodiversitatea ve-
getaţiei forestiere, parametrii climatici, starea de nutriţie a culturilor, concentraţiile
agenţilor poluanţi (O3, NH3, NO2, SO2) şi depunerile atmosferice uscate şi umede.
Toate aceste informaţii ştiinţifice se referă atât la arboretele din cuprinsul
suprafeţelor de cercetare de lungă durată (SCLD), cât şi la întreaga zonă de studiu,
prin prelucrări, corelări şi integrări ulterioare a rezultatelor obţinute.

11.4.  Integrarea bazelor de date

Baza de date spaţială se uneşte (join) cu baza de date descriptivă rezultând o bază
de date complexă, utilizată la obţinerea hărţilor tematice specifice studiului.

11.4.1. Realizarea hărţilor tematice

Hărţile tematice sunt rapoarte sub formă grafică şi arată distribuţia spaţială la
nivelul tuturor datelor obţinute prin cercetările efectuate în zona de studiu. În
funcţie de rezultate şi caracterul de transdisciplinaritate al acestora, produsele soft-
ware au o gamă foarte mare de facilităţi care pot conduce la o reprezentare spaţială
relevantă. Se pot obţine astfel, diverse hărţi tematice de înaltă calitate sub raport
cartografic. 
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11.4.1.1 Obţinerea hărţilor tematice

După integrarea bazelor de date descriptive cu cele spaţiale şi obţinerea bazei de
date complexe, se procedează la realizarea hărţilor tematice în format digital core-
spunzătoare ecosistemelor forestiere.

Structura bazei de date GIS  "Parc_Bucegi" (fig.11.9) este compusă din mai
multe seturi de elemente (feature dataset), care la rândul lor conţin mai multe ele-
mente (feature). Pe lângă seturile de elemente generale: ape (hidrografie), drum (căi
de comunicaţie), loc (localităţi), curbe (curbe de nivel), cartograma, apar elemente
amenajistice specifice, parcelar, şi setul de elemente referitor la zona de cercetare,
pnb. Elementele ce sunt necesare la tipărirea hărţilor se grupează în seturi de ele-
mente grafica şi cartuş (fig. 11.10). La realizarea proiectului se folosesc şi ortofoto-
planuri unite într-un catalog de imagini, ortofoto. Fiecare set de date contribuie la
realizarea hărţilor digitale. Setul de date parcelar este cel care conţine informaţia
amenajistică şi din care rezultă hărţile tematice standard.

Fig. 11.9 Structura bazei de date GIS



Metodologia de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere 96

Pentru realizarea hărţilor, se foloseşte
modulul Arc Editor, unde sunt încărcate stra-
turile necesare. Anumite elemente,
ape_Topology sau Parcelar_Topology se uti-
lizează doar la corectarea erorilor apărute în
procesul de vectorizare şi nu apar pe hărţile
digitale. De asemenea setul de elemente
Cartus apare în proiect ca set de teme (data
frame) separat, acesta neavând asociat un sis-
tem de proiecţie, fiind utilizat doar pentru
tipărirea hărţilor. Acest set tematic conţine
informaţii despre realizatorii proiectului şi nu
conţine informaţie spaţială. 

Seturile tematice se activează pe rând,
neputând fi afişate simultan pe ecran, în
modul "View" (modul de lucru), ci doar în

modul "Layout" (modul tipărire). Setul tematic Parcul Natural Bucegi conţine infor-
maţii spaţiale şi pe acest set de date se bazează afişarea, interogarea şi tipărirea
hărţilor tematice.

Temele (straturile) se încarcă pe rând astfel încât prin suprapunerea lor să nu fie
acoperite anumite elemente care trebuie să fie vizibile. Astfel, straturile ce conţin
grafică sunt aranjate astfel încât să fie întotdeauna deasupra celorlalte elemente vec-
toriale, straturile de tip punct sau linie, deasupra straturilor de tip poligon etc. (fig.
11.11). 

Straturile de tip poligon sunt ordonate astfel încât să nu fie ascunse unele de cele-
lalte, pentru un anumit tip de hartă. Dacă acest lucru nu este posibil de evitat, stra-
turile superioare se simbolizează prin haşuri transparente. Pentru o mai bună viz-
ibilitate straturile se simbolizează în conformitate cu standardele actuale, referitoare
la hărţi. O hartă ce are simboluri implicite, se prezintă în fig. 11.12. Această  hartă
este foarte greu de urmărit, elementele grafice se disting greu, iar elementele vecto-
riale se pot confunda cu uşurinţă. Pentru a evita acest lucru, se creează legende
specifice standardelor pentru toate elementele vectoriale atât generale, cât şi ele-
mente vectoriale specifice.

În proiect pot exista şi teme care se repetă, elementul de tip poligon, zonă_poly,
fiind folosit atât la realizarea temei Soluri cât şi la realizarea temei Folosinte, având
aceeaşi bază de date, pe hartă apar simultan ambele teme. În acest caz singurul lucru
care le deosebeşte este simbolizarea, fiind astfel create simboluri în funcţie de val-
oarea unui câmp existent în baza de date complexă (fig. 11.13). Pentru harta
tipurilor de sol se folosesc valorile din câmpul "SOL", iar culorile sunt cele utilizate
în mod curent la hărţile amenajistice (fig. 11.14). De asemenea, pentru celelalte
hărţi se folosesc culori şi simboluri standardizate.

Fig. 11.10 Încărcarea setului tematic “Cartus”
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Fig. 11.11 Ordonarea straturilor în cadrul proiectului GIS (Exemplu Parcul Naţional Bucegi)

Fig. 11.12 Hartă digitală cu
simboluri 
implicite, pentru 
elementele grafice
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În modul "Layout" apar hărţile aşa cum sunt tipărite. Aici se încărcă seturile tem-
atice, legenda şi elementele grafice (chenar) (fig. 11.14). Legenda este în strânsă
legătură cu elementele vectoriale, astfel încât modificarea simbolizării elementelor
vectoriale are efect direct asupra legendei.

Aceste hărţi pot fi exploatate cu ajutorul unor programe informatice specializate,
urmărindu-se astfel distribuţia spaţială a informaţiilor tematice la care se referă, per-
miţând totodată, organizarea lucrărilor ce urmează să fie executate conform pla-

Fig. 11.13 Simbolizarea 
hărţilor folosind 
valorile câm
purilor din baza 
de date

Fig. 11.14 Prezentarea hărţilor în modul de tipărire
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nurilor de management zonei respective şi obţinerea de informaţii tematice spaţiale
referitoare la pădurile din cuprinsul zonei de cercetare.

11.4.2. Realizarea analizelor GIS

În funcţie de parametrii analizaţi (de exemplu: unităţile amenajistice cu suprafaţa
aferentă situată într-un anumit trapez, modelul digital a terenului în format TIN,
expoziţiile din modelul digital, pantele din modelul digital etc.) se pot obţine noi
date care să îndeplinească anumite condiţii cerute: noi câmpuri cu informaţia anal-
izată din câmpuri existente (de exemplu: analiză statistică, operaţiuni matematice şi
logice etc.); interogări simple sau complexe pe datele existente, (exemplu: care sunt
unităţile amenajistice cu o anumită specie majoritară, care sunt unităţile amenajis-
tice din jurul unui drum forestier situate la o anumită distanţă de acestea etc.)(fig.
11.15).

Rezultatele obţinute prin analizele GIS se referă în principal la:
- realizarea de rapoarte tabelare din datele existente care pot fi ulterior tipărite.

Pe baza analizelor GIS ce se pot efectua, rezultatele obţinute pot fi prezentate sub
formă tabelară;

- realizarea de suprapuneri ale datelor: raster, vector, DTM, etc. (fig. 11.15) cu
scopul unei mai bune evidenţieri a rezultatelor;

- realizarea diverselor  interpolări. Un exemplu în acest caz îl constituie evalu-
area stării de sănătate a pădurilor după proporţia de arbori vătămaţi sau distribuţia
volumului arborilor în funcţie de altitudine în punctele de studiu (fig. 11.16);

- realizarea graficelor. Pe baza datelor obţinute în urma cercetărilor se obţin
grafice cu ajutorul pro-
gramelor specializate
(fig.11.17), de mare utili-
tate în vizualizarea obiectu-
lui de studiu sub aspectul
diverşilor indicatori de car-
acterizare şi în funda-
mentarea procesului
decizional de gestionare
eficientă a resurselor natu-
rale vizate

Fig.11.15 Harta amenajistică   
suprapusă peste modelul 
digital al terenului
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Fig. 11.17 Realizarea graficelor

Fig.11.16  Distribuţia volumului în funcţie de altitudine
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